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RESUMO

CIGANOS, ROMA E GYPSIES: PROJETO IDENTITÁRIO E CODIFICAÇÃO 

POLÍTICA NO BRASIL E CANADÁ

Esta tese focaliza o processo de codificação política da identidade cigana no 

Brasil e Canadá, a partir de duas associações ciganas: a União Cigana do Brasil UCB, 

no Rio de Janeiro, e o Roma Community Center RCC, em Toronto. Neste estudo, 

examino  o  “projeto  identitário”  da  UCB  e  do  RCC,  explorando  as  estratégias 

discursivas e representacionais acionadas por seus agentes políticos para a construção 

de uma identidade  cigana ou  roma na esfera pública.  Analisando como símbolos, 

discursos,  narrativas  e  estereótipos  são  apropriados  e  imaginados  por  agentes 

políticos, que representam essas associações, apresento narrativas nacionais sobre os 

ciganos. 

A pesquisa foi baseada em trabalho de campo “multi local”, compreendendo o 

período de 2008 a 2012, e teve como foco agentes políticos (nacionalistas ciganos) e 

atores  (ciganos)  que  não estão engajados na construção de uma identidade  cigana 

pública.  Esses  atores  resistem  ao  processo  de  codificação  política  da  identidade 

cigana, afirmando particularismos étnicos. Além disso, eles resistem à exposição de 

sua etnicidade na esfera pública,  assim como ao conteúdo dos projetos identitários 

apresentados  pelas  associações.  Esta  tese  mostra  que  na  “intimidade  cultural”,  a 

identidade  cigana  é  construída  em  confronto  com  a  identidade  “harmoniosa”  e 

“unificada” do discurso nacionalista.



ABSTRACT

CIGANOS, ROMA AND GYPSIES: AN IDENTITY PROJECT AND 

POLITICAL CODIFICATION IN BRAZIL AND CANADA

This dissertation focuses on the process of political  codification and Gypsy 

identity in Brazil and Canada by way of two Gypsies associations: the União Cigana 

do Brasil UCB, in Rio de Janeiro, and the Roma Community Center RCC, in Toronto. 

In this study, I examine the "identity project" of the UCB and the RCC, exploring the 

discursive and representational strategies summoned by their political agents in order 

to construct a Cigana or Roma identity in the public sphere. I will present nationalist 

narratives  on  Gypsies  by  analyzing  how  symbols,  discourse,  narratives,  and 

stereotypes  are  appropriated  and  imagined  by  political  agents  representing  these 

associations. 

The research was based on "multisite" fieldwork held between 2008 and 2012, 

whose focus was on political agents (Gypsies nationalists) and actors (Gypsies) who 

are  not  engaged  in  constructing  a  public  Gypsy  identity.  These  actors  resist  the 

political  codification of Gypsy identity,  claiming ethnic particularisms. In addition, 

they resist public exposure of their ethnicity as well as the content of the identities 

projects presented by these associations. This dissertation shows that within "cultural 

intimacy", Gypsy identity is constructed in confrontation with the "harmonious" and 

"unified" identity of nationalist discourse.



Lista de siglas

ABA Associação Brasileira de Antropologia

ABL Associação Brasileira de Letras

ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados

AICRA Asociación Identidad Cultural Romani de la Argentina 

AN Arquivo Nacional

ANPOCS Associação Nacional de Pós-graduação em Ciências Sociais

AOJA Associação dos Oficiais de Justiça do Estado da Guanabara

CCIR Comissão de Combate a Intolerância Religiosa

CAM Congresso Missionário Latino Americano

CEC Centro de Estudos Ciganos

CNBB Confederação Nacional dos Bispos do Brasil

ENHO Encontro Nacional de Historia Oral

ERRC European Roma Rights Center

FIERJ Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro

FSSK Fundação Santa Sara Kali

GLS Gypsy Lore Society

GRASSA Grupo de Amigos de Santa Sara

JGLS Journal of Gypsy Lore Society

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

InEAC-INCT Instituto de Estudos em Administração de Conflitos – Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social



IRB Immigration Refugee Board

IRC International Roma Congress

IRF International Roma Federation

IRU International Romani Union

IRPA Immigration and Refugee Protection Act

LEMETRO Laboratório de Etnografia Metropolitana

MinC Ministério da Cultura

MP Ministério Público

NEOM Núcleo de Estudos do Oriente Médio

NIMBY Not in my backyard

NUFEP Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas

OAB Ordem dos Advogados do Brasil

ONGs Organizações Não-Governamentais

ONU Organizações das Nações Unidas

PC Partido Comunista

PN Pastoral dos Nômades

RAM Reunião de Antropologia do Mercosul

RBA Reunião Brasileira de Antropologia

RCC Roma Community Center

SEPPIR Secretária Especial de Promoção e Políticas para a Igualdade Racial

SID Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural

SKOKRA Saveto Katar le Organizatsi ay Kumpeniyi Rromane anda l´Americhi 

UCB União Cigana do Brasil 



UE União Européia

UGRR General Union of the Romanian Roma

UWO University of Western Ontário

WRC World Romani Congress



SUMÁRIO

Capítulo 1 Introdução

1.1 O objeto de pesquisa                                                                                             06

1.2 Abordagens antropológicas sobre ciganos                                                            12

1.3 Metodologia e contextos etnográficos                                                                  29

1.4 Estrutura da tese                                                                                                    48

Capítulo 2 Roma Community Center e projeto identitário: “Não fale Gypsy, nós  

somos Roma”

2.1 Estrutura e burocracia do RCC                                                                             52

2.2 Gypsy ou Roma?                                                                                                   60

2.3 “Denominadores comuns” e símbolos políticos                                                   72

2.4 Romaphobia e narrativas de perseguição                                                              92

2.5 Vítimas ou malandros: a produção da verdade nas audiências do IRB              101

2.6 Binarismos e multiculturalismo canadense                                                         111

 

Capítulo 3 União Cigana do Brasil e projeto identitário: “Cigano é etnia, cigano é  

nação”

3.1 Movimento cigano no Brasil e UCB                                                                   125

3.2 Cigano como categoria política                                                                          139

3.2.1 Os calons no projeto nacional da UCB                                                            141

3.2.2 Verbete cigano no dicionário: disputas pela classificação                               148



3.2.3 Língua e “intimidade”                                                                                      166

3.3 A colônia cigana: ciganos brasileiros e narrativas de origem                             173

3.4 Codificações transnacionais: Língua, bandeira, hino e vitimização                   184

Capítulo 4 Autenticidade e política: projetos em disputa 

4.1 Políticas de reconhecimento do estado brasileiro                                              200

4.2 União Cigana do Brasil vs. Fundação Santa Sara Kali                                       205

4.2.1 Projeto de Mirian Stanescon: Santa Sara e “ciganos espirituais”                    210

4.3 Codificação étnica da identidade cigana                                                             218

4.4 Ciganos na esfera pública, estigma e ativismo político                                      226

4.5 Minorias visíveis e invisíveis: Ciganos no Canadá?                                           242

4.6 Codificação escrita e oralidade                                                                           249

Capítulo  5  Estereótipos  em  foco:  “intimidade  cultural”  e  identidade 

confrontacional

5.1 Particularismos étnicos e nacionalismo cigano                                                   256

5.1.1 “Comunidade de discordância” e unidade perdida                                          262

5.2 Ciganos como nômades                                                                                      270

5.3 Ciganos como ladrões, velhacos e trapaceiros                                                    276

5.4 “Eles não querem ser santos”                                                                             292

5.5 O gadje é o outro                                                                                                304

5.4 Ciganos como sujos e pedintes                                                                           308



Capítulo 6 Conclusão: Projeto identitário e identidade confrontacional          324

Referências bibliográficas                                                                                      336

Glossário                                                                                                                  350



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

As  deportações  de  ciganos,  cidadãos  europeus,  pelo  governo  francês  de 

Sarkozy da França para Romênia e Bulgária, em 2010, têm um lugar muito pontual 

neste  tese.  Apesar  disso,  as  deportações  tiveram implicações  consideráveis  para  a 

pesquisa.  Quando comecei  a  pesquisar  ciganos,  ainda no mestrado (2004-2006),  o 

tema quase sempre mobilizava representações sobre o roubo de crianças, nomadismo, 

cartomancia, música e dança... Agora, em 2013, isso não mudou inteiramente, mas 

questões públicas, como as deportações de ciganos na Europa, e não apenas na França, 

têm mobilizado outras representações. Os ciganos são cada vez mais definidos como 

“minoria  étnica  transnacional”,  “marginalizada  na Europa”  e  “vítima de genocídio 

durante  a  II  Guerra  Mundial”.  Tais  representações  vêm  sendo  codificadas  em 

narrativas e discursos públicos. 

Nesta tese, não problematizo a origem das narrativas que descrevem os ciganos 

como  ladrões  de  criança.  Concordo  com autores  (Matras  2004;  Fraser  2007)  que 

atribuem  ao  escritor  alemão  Heinrich  Grellmann  (1783),  e  depois  dele  vários 

escritores, entre os quais “orientalistas”, um papel decisivo na difusão desse e outros 

estereótipos.  Exploro,  entretanto,  as  definições  mais  contemporâneas,  como  os 

ciganos como minoria étnica e comunidade nacional1.

1Os ciganos como nação ou nômades são realidades imaginadas que não devem ser naturalizadas.  
Nesta tese, procuro mostrar de que modo essas realidades se materializam na vida social. Usando o 
termo “imaginação”, claramente uma referência ao trabalho do antropólogo Benedict Anderson (2008),  



Os ciganos representam um dos maiores grupos étnicos na Europa. Embora 

não existam dados demográficos confiáveis, uma vez que a “identidade cigana” não é 

necessariamente reconhecida por todos os censos nacionais, estima-se o número de 

quase 10 milhões de ciganos no mundo, sendo 80% constituída por sujeitos que vivem 

em países  membros  ou candidatos  à  União Europeia (Anistia  Internacional  2010). 

Existem ciganos, contudo, em todos os continentes, em países como Brasil, Argentina, 

Colômbia, México, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Iraque, Egito e Jordânia. 

Países Número de ciganos

Estados Unidos 1,000,000
(0.32%)

Brasil 800,000
(0.41%)

México 53,000
(0.05%)

Egito 1.000,800
(0.9%)

Fonte:http://factgrabber.com/index.phpq=Romani_people&lcid=RskGiSe5B8GGGWaBZIkGGcapBokmGSaZprE
mwQeJpplki

não quero dizer que os ciganos não são uma nação e não são nômades, mas sim observar que essas 
definições e quaisquer outras são construções sociais e políticas,  marcadas por relações de poder e  
historicamente situadas. 

http://factgrabber.com/index.phpq=Romani_people&lcid=RskGiSe5B8GGGWaBZIkGGcapBokmGSaZprEmwQeJpplki
http://factgrabber.com/index.phpq=Romani_people&lcid=RskGiSe5B8GGGWaBZIkGGcapBokmGSaZprEmwQeJpplki


Gráfico: Ciganos na Europa
Fonte: Liégois, 2007.

Os dados populacionais sobre os ciganos não são reflexos diretos de realidades 

demográficas  ou  identitárias,  representando  estimativas  construídas  a  partir  das 

diferentes  agendas  políticas  que  orientam  o  debate  público  sobre  ciganos.  Por 

exemplo, no Brasil, associações ciganas e representantes do estado brasileiro indicam 

a  existência  de  800.000 a  1  milhão  de  ciganos  no  país.  Como  se  chegou  a  esse 

número, uma vez que identidades étnicas, como a cigana, não são reconhecidas pelo 

censo brasileiro?  Essa é  uma questão cuja resposta  evidencia  a  inconsistência  dos 

dados, porque associações ciganas e a Secretaria Especial para Promoção da Igualdade 



Racial SEPPIR, que vincula essa informação na propaganda oficial do ministério, não 

oferecem uma explicação para a origem do número estimado. 

Esta tese focaliza o processo de codificação política da identidade cigana no 

Brasil e Canadá, a partir de duas associações ciganas: a União Cigana do Brasil, no 

Rio de Janeiro, e o Roma Community Center, em Toronto. Neste estudo, examino o 

projeto  identitário  dessas  associações,  explorando  seus  elementos  constitutivos, 

modelo  normativo  e  contextos  históricos  e  políticos.  Analisando  como  símbolos, 

discursos,  narrativas  e  estereótipos  são  apropriados  e  imaginados  por  “agentes 

políticos”  (Barth  2005),  que  representam  essas  associações,  apresento  diferentes 

construções para a identidade cigana. A questão geral que segue à análise dos dados 

etnográficos  é  reconhecer  que  estratégias  discursivas  e  representacionais  são 

acionadas  por agentes  políticos  para construir  uma identidade  cigana ou  roma2 na 

esfera pública3. Além disso, focalizando discursos e narrativas, com atenção especial 

aos estereótipos,  analiso que processos são gerados pela tensão entre a codificação 

2  Roma é o plural de rom, que significa cigano na língua romani. Optei por manter em itálico todas as 
palavras em romani e chibi  (línguas ciganas). Considerando que não existe uma codificação escrita 
dessas línguas, faço uso da codificação proposta por Ronald Lee (2010). Existe um debate sobre o 
uso da categoria cigano, considerada ofensiva e essencializante. Uso, contudo, cigano ao invés de 
rom,  mesmo reconhecendo  seu  caráter  generalizante  e  supostamente  ofensivo,  por  dois  motivos 
principais:  primeiro  porque  tive  informantes  ciganos  que  não  se  opõem ao  uso  do  termo.  Eles  
consideram  a  categoria  cigano  ou  seu  equivalente  em inglês,  Gypsy,  adequados,  porque  não  se 
identificam com o termo  rom; não querem a publicização dessa categoria étnica; ou simplesmente 
não  se  importam  com  o  uso  do  termo  cigano.  Segundo,  porque  considero  que,  como  diz  o  
antropólogo Michael Herzfeld, a vida social consiste em processos de reificação e essencialização, 
bem como desafios a estes processos (1997:26). Em outras palavras, quero dizer que o trabalho do 
antropólogo  fazendo  parte  da  vida  social  estará  simplesmente  implicado  com  processos  de 
essencialização e não posso fugir a esses processos substituindo cigano por rom.

3 Esfera  pública é  um conceito amplamente utilizado nesta tese.  Por esfera pública compreendo o 
domínio da vida política, que se exerce através da ação e do discurso público. Essa é a definição  
aristotélica, recuperada por Hannah Arendt, que define a esfera pública como o lugar gerador da vida 
política, em contraposição à idéia liberal de espaço agregador de indivíduos com interesses comuns.  
Isso não significa dizer que a esfera pública não seja o lugar do comum. Ela é comum no sentido de 
que é pública. Arendt considera que o termo público denota dois fenômenos: a) significa que tudo o 
que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. b) significa o 
próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro 
dele (2001:59-68).



política da identidade cigana pelos agentes políticos e a afirmação de particularismos 

étnicos por atores que resistem à exposição de sua etnicidade na esfera pública.

Esta análise contribuirá em diferentes níveis para o campo da antropologia no 

que se refere aos estudos sobre ciganos, identidade, nacionalismo e etnicidade. Em um 

primeiro nível, a tese contribuirá para os estudos sobre ciganos, envolvendo outras 

disciplinas acadêmicas, bem como um público mais amplo que se interessa pelo tema. 

Este estudo poderá contribuir para o entendimento da diversidade e complexidade de 

identidades  e  concepções  sobre  a  ciganidade.  Em um segundo nível,  esta  tese  se 

relaciona ao universo antropológico sobre ciganos em geral,  contribuindo com um 

trabalho etnográfico sobre duas associações ciganas. Pretendo preencher uma lacuna 

no que se refere à produção de análises baseadas em dados etnográficos, que abordem 

a identidade cigana como canal  de participação política na esfera pública.  Em um 

terceiro  nível,  envolvendo  questões  antropológicas  e  sociológicas,  esta  pesquisa 

mostra  que  os  processos  de  codificação  política  envolvem relações  de  poder,  que 

estruturam  a  participação  dos  atores  e  os  critérios  e  elementos  definidores  das 

fronteiras étnicas e nacionais entre  ciganos e  gadje4. Por fim, a partir da etnografia, 

procuro  contribuir  para  a  teoria  antropológica  através  dos  conceitos  de  projeto 

identitário  e  identidade  confrontacional.  Esses  conceitos  ajudam  a  pensar 

antropologicamente a construção de identidades. 

4 Gadje corresponde ao plural de gadjo, categoria que define quem não é cigano. Essa palavra envolve 
uma grande variação no que se refere à sua escrita e pronúncia: gadjo/gadji, gorgio, gaje, gaze, gazo,  
garron. Os ciganos que fizeram parte do meu trabalho de campo, com todas as suas diferenças, me 
chamavam de  gadjin,  garrin e  brasileira (mesmo entre ciganos brasileiros). Optei por usar como 
categorias analíticas gadje/gorgio/gaze para o substantivo não cigano. Note-se que, de modo geral, as 
categorias nativas são italicizadas. Ver glossário.



1.1 O objeto de pesquisa

Este estudo focaliza o processo de codificação política da identidade cigana no 

Brasil e Canadá a partir de dois projetos identitários. O conceito de projeto identitário 

não foi sistematizado na teoria antropológica, mas é utilizado pelo sociólogo Manuel 

Castells  (1999)  e  pelo  cientista  político  Peter  Vermeersch  (2001).  Nesta  tese, 

proponho  uma  definição  antropológica  para  o  conceito  influenciada  pelo  sentido 

atribuído por Castells5 e, sobretudo, pelo significado presente em Vermeersch (2001). 

Embora  Vermeersch  não tenha apresentado uma definição para projeto identitário, 

reconheço  sua  contribuição  para  a  definição  que  proponho.  O  cientista  político 

chamou a minha  atenção para o papel desempenhado por agentes políticos ciganos na 

construção  da  identidade  cigana  na  esfera  pública,  a  partir  de  seu  trabalho  na 

Eslováquia e República Checa. Considero que pouca atenção tem sido dada ao papel 

de agentes políticos na produção de identidades ciganas e que Vermeersch explorou a 

influência da mobilização política para a formação identitária.

Proponho  definir  projeto  identitário  como  discursos,  narrativas  e  símbolos 

imaginados e mobilizados por agentes políticos, que possuem um papel na produção 

de  concepções  públicas  sobre  a  identidade  cigana.  Seguindo  a  proposta  do 

antropólogo Michael Herzfeld, tomo a dimensão da narrativa, do discurso e da retórica 

como  material  componente  da  vida  social.  Para  Herzfeld,  não  tem  sido  dado  na 

5  Castells utiliza o termo “identidade projeto”. Para o sociólogo, a “identidade projeto” se manifesta  
quando os “atores sociais, embasados pelo seu próprio material cultural, constroem uma identidade 
nova que redefine sua posição na sociedade e propõe uma ampla transformação na estrutura social”. 
Castells argumenta que toda identidade é construída e que essa construção sempre ocorre em um 
contexto marcado por relações  de poder e  propõe uma distinção entre  três  formas e origens  de 
construção  de  identidades:  Identidade  legitimadora;  Identidade  de  resistência;  e  Identidade  de 
projeto. Cada tipo de processo de construção de identidade leva a um resultado distinto no que tange 
à constituição da sociedade. (Castells 2000:24).



etnografia  a   importância  necessária  aos  discursos,  aos  seus  aspectos  materiais, 

performativos  e  criativos.  Através  do  conceito  de  projeto  identitário,  pretendo  me 

concentrar em discursos, não de forma exclusiva, mas como “dimensão saliente, como 

parte constitutiva da vida social” (Herzfeld 1998:153). 

O foco desta tese são dois projetos identitários  que estão na esfera pública 

sendo  negociados,  disputados  e  expostos  por  agentes  políticos.  Considero  que  o 

conceito de projeto identitário descreve construções discursivas, moldadas não apenas 

pelas circunstâncias internas da “comunidade” cigana,  agentes políticos ciganos ou 

por considerações estratégicas, mas também pelas circunstâncias externas tais como o 

contexto  institucional  e  significados  culturais  e,  o  que  é  muito  importante,  por 

formulações de políticas públicas. No que se refere a esse último aspecto, observo que 

os  principais  lugares  etnográficos  da  tese  –  Brasil  e  Canadá  –  evidenciam  a 

importância  dos  contextos  nacionais  para  a  composição  discursiva  dos  projetos 

identitários.  Os  agentes  políticos  dialogam e  respondem às  políticas  dos  estados-

nacionais.

Embora esse quadro mais amplo seja considerado, focalizo minha análise nos 

discursos públicos dos agentes políticos. O conceito de projeto identitário se relaciona 

à categoria agente político6, termo utilizado pelo antropólogo Fredrik Barth para se 

referir  aos líderes que acionam identidades étnicas na ação política coletiva (Barth 

2005:25). Agente político também é empregado nesta tese para se referir aos membros 

de  uma  “elite  cigana”,  que  se  expõem  como  representantes  de  associações  que 

6  Agente político também equivale a empreendedor étnico. Optei em usar o termo que corresponde à 
tradução de Paulo Pinto (trad. Barth 2005), porque os atores políticos mobilizam a etnicidade, mas 
também a linguagem do nacionalismo. Penso que agente político, nesse sentido, é uma categoria mais 
abrangente. 



mobilizam o discurso nacionalista. “Elite cigana”, por sua vez, é o termo utilizado na 

literatura acadêmica para se referir aos ciganos de classe média e rica (Acton 1974), 

entre  os  quais  intelectuais  e  artistas  que  produzem  discursos  públicos  sobre  os 

ciganos.  O  “nacionalismo  cigano”,  que  será  discutido,  pois  informa  os  projetos 

identitários, é construído por membros dessa elite que, dada a sua diversidade, possui 

diferentes concepções sobre a identidade cigana7. 

A noção de identidade que pode ser elaborada a partir do conceito de projeto 

identitário corresponde a uma identidade relacional, que se constrói na relação e não a 

partir  de  uma  substância.  A  literatura  contemporânea  que  aborda  o  conceito  de 

identidade  utiliza  a  ideia  de construção e  imaginação,  evidenciando sua recusa ao 

essencialismo de definições rígidas e naturalizantes (Pinto 2010; Hall 2005; Anderson 

2008). A identidade, nesse sentido, não é vista como algo permanente e contínuo. Ao 

propor  o  conceito  de  projeto  identitário  quero  realçar  que  entendo  as  identidades 

ciganas como construções permanentemente redefinidas. Tenho como objetivo nesta 

tese explorar o papel de agentes políticos para o reconhecimento público de definições 

e redefinições da identidade cigana.

O antropólogo Fredrik Barth (2005) e o sociólogo Rogers Brubaker (2002) dão 

ênfase à utilidade de se analisar a identidade coletiva como o produto de “projetos de 

fazer grupos” (group-making). Isso significa que o foco não deve ser colocado sobre 

“grupos étnicos” como entidades supostamente substanciais para os quais podem ser 

7  Benedict Anderson, em seu livro “Comunidades imaginadas” (2008) aborda o papel das “elites” na 
construção dos nacionalismos. Ao longo da tese, faço muitas referências ao seu trabalho, sobretudo ao 
expor as narrativas nacionais das associações ciganas. Observo que a “elite cigana” envolvida com a 
ação política nesta tese corresponde a uma “elite cultural” constituída por músicos, pessoas letradas,  
escritores, artistas e cartomantes.



atribuídos  interesses  e  agência,  mas  no  papel  que  agentes  políticos,  ativistas, 

organizações  étnicas,  instituições  e  discursos  políticos  têm  ao  fazer  esses  grupos 

surgirem.  Brubaker  argumenta  que  etnicidade,  raça  e  nação  não  devem  ser 

conceituados  como substâncias  ou coisas,  entidades  ou coletividades  individuais  – 

como  nos  estimularia  a  fazer  certa  imagem  de  ‘grupos’  como  discretos,  sólidos, 

tangíveis,  amarrados  e  duráveis  –  mas,  ao  invés  disso,  em  termos  relacionais, 

processuais, dinâmicos, agitados e desagregados. Isso significa não pensar etnicidade, 

raça e nação em termos de grupos ou entidades substanciais, mas como categorias 

práticas, idiomas culturais, esquemas cognitivos, enquadramentos discursivos, formas 

institucionais, projetos políticos e eventos contingenciais. A realidade da etnicidade e 

nacionalidade  não  é  dependente  da  existência  de  grupos  ou  nações  étnicas  como 

grupos ou entidades substanciais (Brubaker 2002:167-8)8.

Nessa perspectiva, não me ocupo em definir os ciganos como um grupo étnico 

ou nacional.  A partir  de projetos identitários, pretendo evidenciar como os agentes 

políticos imaginam os ciganos e o processo de codificação política dos ciganos como 

nação e  minoria  étnica.  Isso envolve  explorar,  por  exemplo,  de que  maneira  uma 

associação  cigana  foi  reconhecida  pela  ONU como  representante  de  uma  minoria 

étnica. Os projetos identitários expostos aqui têm um papel para o reconhecimento de 

definições  como essa na esfera pública.  Os agentes políticos imaginam os ciganos 

8 Antes dos autores mencionados, o antropólogo Edmund Leach questionou a suposta consistência 
dos grupos étnicos. Quando se trata da realidade social não há, para Leach, formação de um todo 
coerente, visto que essa é repleta de incongruências. Leach toma como referencial empírico, em sua 
análise, os kachins e os chans que habitam o que ele denomina de Região das Colinas Kachins, na 
Alta Birmânia. O contraste cultural entre as duas populações é acentuado, visto que não falam a 
mesma língua e têm em comum apenas alguns traços da cultura material. Nesta área encontram-se  
um número significativo de grupos cultural e parcialmente distintos, segregados em algumas regiões 
e confundidos em outras. Assim, para o autor, seria uma “ficção acadêmica” supor que em situação 
etnográfica normal se encontrem comumente “tribos” diferentes, distribuídas no mapa de maneira 
ordenada com nítidas fronteiras entre elas (Leach 1996[1954]).



como uma “comunidade política imaginada”9, para usar a definição do antropólogo 

Benedict Anderson para as nações. Essa imaginação de agentes políticos nacionalistas 

é o foco da tese10. 

Nesse  sentido,  examino  projetos  identitários  para  a  “identidade  cigana” 

mostrando  que  essa  identidade  é  sempre  resultado  de  uma  construção,  mais 

especificamente, do que chamo de processos de codificação política. Considero que, 

como argumenta  Barth,  a  análise  das  identidades  e  de  seus  princípios  básicos  de 

estruturação deve voltar-se antes para as condições e processos políticos e históricos 

da formação em si  do que para seu “conteúdo cultural”,  qualquer  que seja (Barth 

1969:15). Isso não significa dizer, entretanto, que “denominadores comuns” culturais 

e  políticos não sejam analisados neste  estudo.  Eles são considerados e  seu exame 

evidencia diferentes narrativas sobre os ciganos. Exploro essas narrativas. Primeiro, as 

construídas  por  agentes  políticos  e  expostas  publicamente.  Depois,  abordo  os 

discursos da “intimidade cultural” (Herzfeld 1997).

Os  agentes  políticos  que  estão  na  esfera  pública  procuram  homogeneizar 

diferentes narrativas, criando uma unidade discursiva. Já os atores que não participam 

da construção dos projetos identitários, afirmam particularismos étnicos e confrontam 

os  discursos  de  unidade  nacional.  Michael  Herzfeld  sugere  que  o  modelo  de 

“intimidade  cultural”  é  um conceito  particularmente  apto  para  que  o  antropólogo 

contribua  ao  estudo  do  nacionalismo  (bem como  outros  idiomas  de  formação  de 

9 “Imaginada  porque  mesmo  os  membros  da  mais  minúscula  das  nações  jamais  conhecerão,  
encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em 
mente a imagem viva da comunhão entre eles” (Anderson 2008:32).

10 Reconheço, como argumenta Brubaker, que criticar empreendedores étnicos por reificarem grupos 
étnicos  e  nações  pode  ser  um tipo  de  erro.  Isso  porque  reificar  grupos  é  precisamente  o  que 
empreendedores étnicos fazem. Esse é o seu trabalho (Brubaker 2002:167). 



identidade). Isto porque esse modelo se manifesta tipicamente no curso do trabalho de 

campo de longo prazo, um campo de intimidade no sentido mais pleno. Para Herzfeld, 

antropólogos estão numa posição excepcionalmente boa para conhecer as pesarosas 

formas de autorreconhecimento nas quais as pessoas comumente se engajam (1997). 

Considero que a etnografia, ao atingir a “intimidade cultural”, pode avançar na linha 

que Benedict Anderson, segundo Herzfeld, não avançou em seu livro “Comunidades 

imaginadas”: “Anderson não atravessa a linha. Ele  não considerou em sua análise  

detalhes da vida cotidiana, como simbolismo, sociabilidade, família e amizade – que  

tornaria  mais  convincente  para  cada  caso  específico  ou  o  que  podem  pedir  o  

reconhecimento da especificidade cultural de cada nacionalismo. Ele diz, com efeito,  

que as pessoas comuns não têm influência sobre a forma de seu nacionalismo local:  

eles são apenas seguidores... (Herzfeld 1997:06). 

Na  etnografia  que  apresento,  as  narrativas  sobre  a  nação  cigana  são 

confrontadas  com  discursos  que  expõem  a  “intimidade  cultural”.  Os  estereótipos 

combatidos e questionados pelos agentes políticos em seus projetos identitários são 

afirmados pelos atores não comprometidos com o “nacionalismo cigano”.  Herzfeld 

desenvolve o conceito de “intimidade cultural” como um meio de definir e entender as 

zonas  doloridas  de  sensibilidade  cultural  e  entender  porque  as  narrativas  oficiais 

geralmente  parecem  tão  coniventes  ao  perpetuar  essa  persistência  furtiva  na  vida 

cotidiana.

O processo de codificação política da identidade cigana implica a publicização 

do discurso sobre a etnicidade. Considerando que a identidade cigana representa um 

estigma social (Eidhem 1969) e é mantida na “intimidade”, esse processo gera uma 



tensão entre a afirmação de uma identidade étnica e nacional pública, pelos agentes 

políticos,  e a afirmação de particularismos étnicos pelos atores que não querem se 

expor como ciganos publicamente.  Os atores que não estão engajados nos projetos 

identitários  “imaginam”  os  ciganos  a  partir  de  outros  materiais  culturais,  como 

“estereótipos  negativos”,  e  afirmam  o  “desacordo”  (Shryock  1997)  ao  invés  da 

narrativa  moderna  da unidade  nacional.  Considero  que a  identidade  cigana  é  uma 

identidade  confrontacional  porque  se  constrói  a  partir  do  confronto.  Os  ciganos 

constroem sua identidade não apenas em oposição aos  gadje (não ciganos), mas  os 

confrontando.  Na  “intimidade  cultural”,  a  identidade  cigana  se  opõe  à  identidade 

“harmoniosa” e “positiva” do discurso nacionalista.

1.2 Abordagens antropológicas sobre ciganos

Os autores e livros apresentados nesta parte não representam um exaustivo re-

latório de toda produção antropológica sobre ciganos. Esse empreendimento mereceria 

um trabalho a parte e escapa ao objetivo deste capítulo. Meu propósito aqui é apresen-

tar os principais autores e textos cuja abordagem sobre os ciganos oferece um quadro 

teórico e etnográfico para minha pesquisa. Assim, primeiro, menciono o trabalho de 

“viajantes” e seu registro etnográfico de ciganos na Europa e o trabalho de antropólo-

gos nos moldes modernos. Depois, focalizo a produção específica sobre política iden-

titária, movimento cigano, nacionalismo e etnicidade. Por fim, comento os trabalhos 

sobre ciganos no Brasil e Canadá, principais contextos etnográficos da tese. 

a) “Viajantes” e antropologia



No século XIX, autores ingleses ou com formação na Inglaterra produziram 

uma ampla literatura sobre ciganos na Europa e em outros países, como Síria e Egito. 

George Borrow publicou “The Zincali: Gypsies in Spain” (1841), “Lavengro” (1851) 

e “The Romany Rye” (1857). Charles Godfrey Leland publica “The English Gypsies” 

(1882) e “Gypsy Sorcery and Fortune Telling” (1891). Richard Burton publica “The 

Jew, the Gypsy and El  Islam” (1898).  Francis  Hindes Groome escreve “In Gypsy 

tents” (1880) e Bath Charles Smart e Henry Thomas Crofton publicam o dicionário 

“The dialect of the English Gypsies” (1875). Todos esses são autores que escreveram 

sobre ciganos na Europa, em países como Inglaterra11, França, Espanha, Bulgária, Ro-

mênia, Ex-Iugoslávia, Hungria e Alemanha. A única exceção é Richard Burton que es-

creveu sobre ciganos na Síria e outras regiões do Oriente Médio12. A literatura produ-

zida por esses autores na Inglaterra vitoriana pode ser considerada expressão do que 

Edward Said chamou de “Orientalismo”13. Porém, como se tratam de discursos que 

tem como lugar a Europa, o “outro” oriental,  nesse caso, é “o cigano”. Os autores 

mencionados acima são “orientalistas” no sentido de que contribuíram e construíram 

um campo intelectual que produz representações sobre os ciganos. Quem são os ciga-

nos? Como vivem? Qual a sua origem? Essas são questões que se impõe nessa litera-

11 Todos esses autores tiveram alguma experiência de convívio com ciganos e, por isso, são descritos 
como etnógrafos  e viajantes.  Eles  dialogaram com as teorias  antropológicas de sua época e em 
alguns casos participaram de sociedades de antropologia na Inglaterra.

12 Richard  Burton  foi  cônsul  inglês  em  Damascus  de  1869-1873.  Assim  como  outros  autores 
mencionados, ele não escreve apenas sobre ciganos, dedicando-se a outros temas, como “islã” e 
“judeus”.

13 O “Orientalismo” representa um campo intelectual relativamente autônomo que se constitui a partir  
do século XVIII na Europa. Enquanto campo intelectual, o orientalismo se justifica pelo pressupos-
to de que o “Oriente” constitui uma unidade cultural homogênea. Essa homogeneização (que des-
considera a pluralidade de tradições culturais e processos políticos e históricos específicos, permi-
tindo a produção de representações comuns sobre o “outro” oriental) é uma estratégia ideológica 
utilizada em projetos de dominação colonial (Said 2007). 



tura e as respostas vão circular e se consolidar como “conhecimento sobre os ciganos” 

em universidades, nas associações de estudos e debates públicos na Inglaterra. 

Um canal de difusão, debate e legitimação desse conhecimento é a “Gypsy 

Lore Society” GLS, a primeira e mais antiga associação de estudiosos sobre ciganos, 

fundada em 1880 por Godfrey Leland e Hindes Groove ao lado de outros autores14. 

Desde a criação da GLS é editada a revista “Journal of Gypsy Lore Society” JGLS 

que, em 2000, passa a se chamar “Romani Studies”. A GLS tem um papel de destaque 

na constituição de um campo de conhecimento específico sobre os ciganos.

Mesmo não pretendendo fazer um levantamento da produção intelectual, indi-

cando aqui apenas os autores de referência para esta tese, mencionar alguns dos escri-

tores do século XIX se justifica. Isso porque a antropologia moderna e contemporânea 

dialoga com esses autores. Dialogar não significa, entretanto, que o conhecimento e a 

pauta estabelecidos pelos “ciganólogos”15 da GLS tenham sido incorporados de forma 

não crítica pela antropologia. A antropóloga inglesa Judith Okely, que começou a fa-

zer trabalho de campo com ciganos na década de 1970, é um exemplo disso. Judith 

Okely apresenta um estudo no qual questiona discursos e narrativas que estruturavam 

14 Com a criação da GLS, Godfrey Leland observa que se inicia a estruturação de um campo de 
estudos:  a  “ciganologia”  e  com ela os  “ciganólogos”.  Diferente  da  produção literária  da  época 
(Virginia Woolf, Walter Scott´s, Bram Stoker...), a GLS pretende oferecer uma produção “científica” 
sobre os ciganos. Como Leland observou, “o povo romani passa a deixar de ser pensado como uma 
'raça misteriosa' cuja origem 'não é conhecida’” ([1882]1924:331). Em seu trabalho de 1882 “The 
Gypsies”, Leland traça as raízes da língua romani na Índia e examina “atividades e hábitos” para 
reforçar este argumento (Bardi 2007:03). Richard Burton se associa a GLS um pouco depois de sua 
fundação.  Em um de seus discursos em sessão da GLS,  ele  menciona sua preocupação com o 
desenvolvimento  dos  estudos  ciganos  e  antropologia.  Cf. 
http://ebooks.adelaide.edu.au/b/burton/richard/b97zw/chapter33.html     Escritor  orientalista,  Richard 
Burton também conhecido pelo seu esforço no desenvolvimento de espaços de legitimação do saber. 
Em 1863, Burton funda a “Anthropological Society of London” que, como a GLS, se constitui  
como um espaço de produção, sistematização e divulgação do conhecimento que ele produzia com 
outros escritores, funcionários públicos, professores universitários, folcloristas, linguistas, filólogos, 
etnógrafos etc.

15 Ver nota anterior.

http://ebooks.adelaide.edu.au/b/burton/richard/b97zw/chapter33.html


o debate sobre ciganos. Em 1983, Judith Okely publicou sua tese de doutorado “The 

Traveller-Gypsies” que, em uma perspectiva etnográfica, ao considerar o discurso na-

tivo, rejeita determinados “pressupostos exotizantes” sobre os ciganos, como a afirma-

ção de sua origem indiana16. “Qual a origem dos ciganos?” e “quem são os ciganos”, 

perguntas que a GLS, desde o século XIX, tem debatido, não fazem parte da pauta de 

investigação de Judith Okely. Como antropóloga, ela privilegiou o discurso de seus in-

terlocutores, que em sua maioria não se atribuía outra origem, além da européia. 

Ao lado da origem indiana, a produção de escritores vinculados a GLS, influ-

enciada  pelas  teorias  antropológicas,  estabelece  um conjunto de  características  co-

muns  aos  ciganos,  apresentando-os  de  forma  essencialista  e  em  oposição  ao 

“europeu”,  realçando  e  exotizando  sua  diferença.  Para  Judith  Okely,  “a origem 

indiana dos ciganos há séculos se tornou um aval mitológico para aceitar os ciganos  

como  um  grupo  exótico  ‘genuíno’.  Para  os  ciganos  isso  não  tem  relevância.  

Proponentes  gorgios  [não ciganos]  do 'romani verdadeiro'  podem escolher à mão 

ciganos particulares com cabelos e olhos escuros para dar apoio a seus preconceitos  

exóticos, mas eles não 'enxergam' os muitos outros com cabelos mais claros e olhos  

azuis. Os ciganos também podem reparar, entre os seus, conterrâneos com cabelos e  

pele  escuros,  mas  tais  traços  são  mais  pronunciados  entre  imigrantes  ciganos  

recentes do leste europeu e estes podem até ser uma fonte de estigma. Certamente  

16  Existe  um  debate  no  campo  intelectual  sobre  a  origem  dos  ciganos.  No  contexto  da  GLS, 
predomina o discurso de que os ciganos deixam a Índia no século XI em direção à Europa. Essa é  
uma hipótese bastante consolidada na literatura sobre os ciganos. O reconhecimento de uma origem 
indiana, entretanto,  não torna os ciganos não europeus.  O historiador Angus Fraser  reconhece a 
origem indiana, mas classifica os ciganos como europeus. Destaco que quando Fraser publicou sua 
obra, "Os ciganos" (1992), ela foi incluída dentro da série intitulada "Povos da Europa”. Essa idéia 
de que os ciganos poderiam ser considerados "europeus" gerou muita controvérsia e Fraser teve que 
justificar sua inclusão nesta categoria. 



esses traços não são um critério para pertencimento ao grupo. Como os gorgios, os  

ciganos entretêm ideias de ciganos ‘de sangue puro’, embora sem os traços indianos.  

Tanto para ciganos como para os gorgios, ‘Romani verdadeiros', percebidos como  

um grupo genético  distinto,  serve  como metáfora  conveniente  para  indivíduos  ou  

grupos favorecidos, de acordo com o contexto e os interesses específicos do ponto de  

visto de quem faz a classificação. As realidades empíricas já se tornam irrelevantes.  

X como um  ‘Romany verdadeiro' para um observador pode ser desdenhado como um  

'meio-casta' ou 'de fora' para outro. O dogma cigano de ‘puro sangue’ assombra a  

ameaça contínua de casamentos que atravessam a fronteira étnica” (1979:23-24). Ju-

dith Okely critica a essencialização do cigano como diferente, “indiano”, e “puro” (o 

que em uma visão romantizada corresponde a autêntico), focalizando sua análise no 

ponto de vista nativo sobre a diferença étnica. Assim, Okely evidencia a relevância 

das fronteiras entre Gypsies e Gorgios, mas, diferente da abordagem “orientalista”, ela 

mostra que a diferença é construída socialmente pelos atores e não um dado a-históri-

co, genético e imutável da realidade.

O antropólogo Fredrik Barth em seu texto “Grupos étnicos e suas fronteiras” 

de 1969 representa uma referência para o trabalho de Judith Okely, assim como de ou-

tras antropólogas que produziram teses de doutorado sobre ciganos nas décadas de 

1970 e 1980 (Sutherland 1975; Silverman 1988). Considero que a principal contribui-

ção de Barth ao trabalho de Okely relaciona-se à sua perspectiva relacional. A antro-

póloga mostra que a ciganidade é construída relacionalmente e que a oposição Gypsy 

e Gorgio não pode ser vista em termos absolutos: “As crenças dos ciganos não podem 

ser vistas de forma independente daquelas da sociedade mais abrangente, principal-



mente porque essas crenças criam e expressam as fronteiras simbólicas entre a mino-

ria e a maioria e são atreladas a práticas cotidianas, muitas vezes corriqueiras como,  

por exemplo, comer, lavar, utilizar um espaço e colocar objetos naquele espaço. Con-

formidade com essas práticas afirma o afastamento dos ciganos dos gorgios. No en-

tanto, até que ponto essas crenças expressam fronteiras simbólicas não é necessaria-

mente explicitada e nem articulada pelos membros do grupo” (1983:78). A diferença, 

na perspectiva de Judith Okely, é construída a partir de elementos culturais definidos 

na relação com os não ciganos. No contexto de sua pesquisa, ela observa que os mar-

cadores étnicos determinados externamente, como pelos escritores que publicavam no 

JGLS, não eram relevantes para os seus informantes. Esses elementos não podem ser 

apreendidos de forma descontextualiza, sendo definidos relacionalmente.

Também na Inglaterra, o antropólogo Michael Stewart concebe a ciganidade 

de forma relacional. Ele evidencia que a ciganidade é definida na relação com o não 

cigano e com outros ciganos.  Em sua tese de doutorado, defendida em 1988, Stewart 

realizou trabalho de campo com ciganos vlach da Hungria. Em seu estudo, ele aborda 

aspectos muito interessantes, mas destacarei aqui apenas um deles. Para o antropólo-

go, a ciganidade é construída na relação, tendo uma dimensão prática, experiencial, 

que não aparece nos autores que privilegiam a “abordagem barthiana das fronteiras”17. 

Elaborando o que chamou de “jeito cigano”, Stewart argumenta que a ciganidade está 

muito mais ligada ao “fazer” do que ao “ser”. Nesse sentido, um cigano que não se 

“faz cigano”, pode virar um não cigano. A ciganidade não se dá como uma substância 

pelo nascimento,  sendo resultado de uma reafirmação sistemática do compromisso 

17 Michael Stewart se refere aos trabalhos das antropólogas Sutherland 1975; Okely 1983 e Silverman 
1988.



com outros ciganos. Mesmo que esses compromissos sejam afirmados de modo retóri-

co,  sua evocação expressa a concepção de uma ciganidade construída pela prática. 

Quanto a isso, cito Stewart: “Internamente um aspecto fundamental da ciganidade, o  

'jeito cigano' é um ethos de compartilhamento e, portanto, de ajuda mútua (zhutis  

ame). Como uma mulher cigana uma vez colocou para mim: ‘Os ciganos ajudam uns  

aos outros. Se um cigano tem muito dinheiro e um outro precisa de algo ele vai dar  

isso para ele (…) Eles ajudam uns aos outros... diferente dos não ciganos. Isso não é  

um costume entre não ciganos” (1997:89).

A afirmação de que os ciganos possuem costumes distintos dos não ciganos é 

frequente no discurso dos informantes de Stewart, permitindo a ele afirmar que “fazer-

se” cigano implica uma oposição de ordem prática em relação ao gorgio, não cigano. 

Essa visão que concebe a identidade cigana como uma construção prática, evidencia 

que o contraste entre ciganos e não ciganos não é estruturado rigidamente. A antropó-

loga Ada Engebrigtsen argumenta que “mesmo que romanimo [ciganidade] possa ser  

visto como uma expressão do valor ultimo auferido ao ser rom..., a transformação de  

rom para gazo não é vista como biológica, mas como uma convenção social. Isto é  

sempre uma opção possível para ambos, de acordo com o contexto” (2007:140). Exis-

te uma literatura antropológica contemporânea, mencionada ao longo da tese, que pro-

cura pensar a contrastividade entre ciganos e não ciganos a partir de questões práticas, 

envolvendo  performances  e  negociações  (Gay y  Blasco  2001;  Engebrigtsen  2007; 

Cánton 2004). 

b) política identitária, movimento cigano, nacionalismo e etnicidade



Nesta tese, menciono Thomas Acton, Elena Marushiakova, Vesselin Popov e 

Peter  Vermeersch  como  referências  para  discutir  política  identitária,  movimento 

cigano,  nacionalismo  e  etnicidade18.  Esses  autores,  professores  universitários  na 

Inglaterra, Bulgária e Bélgica, respectivamente, oferecem um quadro de informações e 

uma perspectiva analítica crítica para se pensar a “política cigana”. Isso significa dizer 

que a análise é contextualizada, considerando questões políticas, relações de poder, 

diferentes formas de engajamento político e concepções sobre a etnicidade.

Desde a década de 1970, Thomas Acton trabalha com ciganos na Inglaterra. A 

partir  de  seu  trabalho  é  possível  construir  uma  narrativa  sobre  a  formação  e 

recodificações do nacionalismo cigano e os projetos identitários que agentes políticos, 

que fazem parte de uma “elite cigana”,  apresentam na esfera pública.  Além disso, 

Acton está envolvido com o debate público sobre as políticas do Reino Unido e União 

Européia para ciganos (Acton 1974, 1995, 2004).

Elena Marushiakova e Vesselin Popov também oferecem informações sobre a 

construção de um movimento cigano internacional e  o processo de codificação da 

identidade cigana em discursos e  narrativas  na Bulgária  e  outros países  do antigo 

bloco comunista. Escrevendo sobre ciganos desde a década de 1970, Marushiakova e 

Popov têm uma produção bibliográfica expressiva, sendo autores de referência para 

pesquisadores  mais  interessados  em  saber  como  a  identidade  cigana  tem  sido 

construída publicamente. Quem são os atores envolvidos nos processos de codificação 

política? O trabalho desses etnólogos evidencia que as categorias através das quais os 

ciganos  são  definidos  são  construções  políticas  e  de  poder.  O  trabalho  de 

18 Excetuando-se o sociólogo e ativista Thomas Acton, a maioria dos autores que focaliza os ciganos  
politicamente tem como campo de observação o Leste Europeu.



Marushiakova e Popov não naturaliza definições acadêmicas e políticas, explorando 

os processos sociais a partir dos quais os ciganos são definidos como grupo étnico, 

nação sem estado, minoria étnica e nacional... O que cada uma dessas definições quer 

dizer  e  quando  são  evocadas  são  questões  amplamente  problematizadas  por 

Marushiakova e Popov (2004, 2010).

O trabalho do antropólogo Peter  Vermeersch também explora  o uso dessas 

categorias,  focalizando  o  papel  de  empreendedores  étnicos  em  criar  e  acionar 

identidades  étnicas  com motivações  políticas.  Vermeersch  explora  a  influência  da 

mobilização política na formação da identidade étnica cigana a partir de sua pesquisa 

com ciganos na República Checa e Eslováquia. Ele examina as diferentes maneiras 

através  das  quais  agentes  políticos  ciganos  nesses  dois  países  tem  construído  a 

identidade cigana. Vermeersch sugere que as concepções de agentes políticos sobre a 

identidade cigana estão intimamente ligadas às suas estratégias políticas. Ao mesmo 

tempo,  ele  analisa  que agentes  políticos  ciganos não têm sido capazes  de obter  o 

controle  total  sobre  a  produção  da  identidade  cigana.  Eles  precisam  lidar  com 

esquemas poderosos de organização étnica promulgadas pelos meios de comunicação, 

funcionários públicos e de políticas de estado (2002, 2003).

c) ciganos no Brasil e no Canadá

Especificamente sobre ciganos no Brasil, existem relatos de viajantes desde o 

século XIX (Saint Hilaire 1816-22; Henry Koster 1816; Maria Graham 1823; Jean-

Baptiste Debret 1834). No campo do pensamento social brasileiro, o primeiro livro 

inteiramente dedicado aos ciganos é do folclorista Mello Moraes Filho que, em 1886, 

publica “Os ciganos no Brasil e cancioneiro dos ciganos”. Neste livro, Mello Moraes 



sublinha o papel desempenhado pelos ciganos na formação da “cultura brasileira”, 

definindo-os  como  um  “povo  misterioso  e  errante”  que  contribuiu  na  “herança 

psíquica do brasileiro”.  O folclorista  defendeu a  inclusão  dos  ciganos,  ao lado de 

“índios”,  “negros”  e  o  “branco”  (português),  entre  os  povos  que,  através  da 

miscigenação, formaram o “povo brasileiro”. A participação dos ciganos na formação 

do “povo brasileiro”,  no entanto,  não encontrou ressonância no campo intelectual, 

sendo criticada por autores como Silvio Romero19. 

Os ciganos são mencionados por autores que tiveram um papel importante na 

construção da narrativa nacional brasileira20 e formação da antropologia no país, como 

Gilberto  Freyre  (1936),  Arthur  Ramos  (1943)  e  Luis  da  Câmara  Cascudo  (1967, 

1981).  Porém,  depois  do  livro  de  Mello  Moraes,  em 1886,  os  ciganos  apenas  se 

tornam objeto sistemático de outro estudo, em 1936, com a publicação de “Os ciganos 

do Brasil. Subsídios históricos, ethnográficos e lingüísticos” de José de Oliveira China

21. Neste livro, o escritor inscreve seu trabalho no campo da “ciganologia” e observa 

que este está atrasado no Brasil: “a ciganologia está atrasadíssima entre nós, apesar  

19 Silvio  Romero  reconhece  como  importante  o  trabalho  de  Mello  Moraes,  mas  minimiza  a 
contribuição dos ciganos na cultura brasileira, no posfácio ao livro, assinado em 1885.

20 A construção da narrativa nacional brasileira, embora permanentemente negociada (Lesser 2001), 
encontrou  na  “miscigenação  das  raças”  sua  auto  imagem  predileta.  Entendida  como  fusão  e 
eliminação  das  diferenças,  a  mestiçagem  teria  resultado  na  formação  de  uma  população 
culturalmente homogênea ou que, ao menos, se imagina como tal. Esta auto imagem de uma nação 
mestiça  é  construída  pelo  menos  desde  o  século  XIX  e  transformada  em ideologia  oficial  na 
primeira  metade  do século XX.  A obra  de  Gilberto  Freyre  contribuiu para  a  formação de  um 
“paradigma da mestiçagem”, que não nasce com Freyre, inscrevendo-se em um debate mais antigo. 
A convicção de que a mestiçagem constituía a base particular da formação da sociedade remonta a 
Carl  Friedrich Philipp von Martius (1794-1868),  vencedor do concurso de melhor plano para a 
história do Brasil promovido, em 1840, pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro IHGB.

21 O livro é dividido em três partes. Na primeira, Oliveira China explora as hipóteses de origens para  
os ciganos; a dispersão pela Europa e, posteriormente, Brasil (onde se encontram de norte a sul do 
país);  na  segunda  parte,  são  apresentados  os  “subsídios  etnográficos”  (incluindo características 
físicas);  e,  por  fim, apresenta elementos linguísticos  com informações sobre o dialeto cigano e 
comparações com outros idiomas, origem de suas palavras e as diferenças lexicais observadas em 
distintos lugares. Noto que o livro explora as mesmas questões de escritores e viajantes da GLS: “a 
origem dos ciganos, seus costumes e língua”.



de  constituir  um  campo  que,  explorado  e  cultivado,  poderá  revelar-nos  muito  

interessantes para (...) nossas questões etnográficas” (1936:iv). Segundo o historiador 

Affonso Taunay, Oliveira China se correspondeu com “ciganólogos” europeus22. No 

livro, existe referência ao escritor e viajante inglês George Borrow, mencionado ao 

abordarmos a construção do campo da “ciganologia” na Inglaterra.

Depois de Oliveira China (1936), o primeiro trabalho especificamente sobre 

ciganos, produzido no campo da antropologia, aparece na década de 197023, com a 

dissertação  de  mestrado  de  Maria  Luiza  Sant’Ana.  A  dissertação  “Os  ciganos: 

aspectos  da  organização  social  de  um  grupo  cigano  em  Campinas”  oferece 

informações etnográficas sobre ciganos kalderashs, a partir do trabalho de campo de 

sua autora em São Paulo. A dissertação de Maria Luiza Sant’Ana é defendida em 1972 

e publicada em 1983 na coleção “Antropologia” da Universidade de São Paulo USP. 

Nesta coleção, com teses e dissertações defendidas pela FFLCH-USP, predominam 

trabalhos sobre “negros” e “índios”. 

A  diferença  étnica  na  sociedade  brasileira  tem  sido  tratada  a  partir  do 

“paradigma  da  miscigenação”,  isto  é,  os  estudos  antropológicos  privilegiam  um 

discurso  racializado24.  Como os  ciganos  não  foram incorporados  a  essa  narrativa, 

justifica-se a ausência de produção e de um campo de estudos sobre ciganos no Brasil. 

Considero que a ausência de um número mais expressivo de estudos antropológicos 

22 Affonso Taunay escreve a  apresentação do livro de Oliveira China.  Taunay e todos os  autores  
mencionados tiveram seu trabalho reconhecido e incorporado aos discursos oficiais sobre a “cultura 
brasileira” e formação da nação. O livro de Oliveira China, por exemplo, é publicado pela Revista  
do Museu Paulista e a narrativa de Mello Moraes aparece em livros didáticos.

23  Não encontrei no meu levantamento bibliográfico trabalhos antropológicos (livros, dissertações e 
teses) inteiramente dedicados aos ciganos entre 1936 e 1972. Os primeiros trabalhos identificados 
são as dissertações de mestrado de Maria Luiza Sant’Ana ([1972]1983) e Moacir Locatelli (1981).

24  Ver nota 20 sobre o “paradigma da miscigenação”.



sobre ciganos tem muito a ver com isso. Na década de 1990, entretanto, quando a 

narrativa  nacional  brasileira  e  as  políticas  públicas  começam  a  questionar  o 

“paradigma  da  miscigenação”  (reconhecendo  identidades  étnicas  e  culturais),  os 

ciganos  se  tornam cada  vez  mais  objeto  de  estudos  sistemáticos25.  Outros  fatores 

devem  ser  considerados,  como  o  processo  de  democratização  no  país,  mas  uma 

mudança  em relação  ao  tema  da  miscigenação  certamente  abriu  espaço  para  que 

diferenças étnicas, e não raciais (branco, negro e índio), passassem a ser exploradas.

A antropóloga Patrícia Goldfarb começa a pesquisar ciganos em 1993. Sua 

dissertação de mestrado (1999) e tese de doutorado (2004) são produtos do trabalho de 

campo  que  vêm  desenvolvendo  com  ciganos  calons do  município  de  Sousa,  na 

Paraíba26.  Além de  dados  etnográficos  sobre  os  ciganos  em Sousa,  o  trabalho  de 

Patrícia Goldfarb traz uma reflexão teórica sobre como se constrói a diferença étnica 

entre ciganos e não ciganos, inspirada em Barth (1969, 1998). A antropóloga enfatiza 

que a contrastividade entre calons e gadje é construída a partir de elementos culturais, 

mas que estes são flexíveis e não podem ser definidos externamente. Destaco que o 

25 Existe uma crescente produção bibliográfica sobre ciganos no Brasil. Na área de história, destaco os 
trabalhos  de  Teixeira  1998;  Pieroni  2000;  Borges  2007;  e  Andrade  Jr.  2008.  No  campo  da 
lingüística, menciono os trabalhos de Melo 2005 e Mota 1984, 2004. Por fim, destaco a dissertação 
de mestrado em sociologia de Dimitri Fazito (2000) “Transnacionalismo e etnicidade: a construção 
simbólica do Romanesthàn (nação cigana)” e a tese de doutorado em antropologia de Florencia 
Ferrari (2010) “O mundo passa: uma etnografia dos  Calon e suas relações com os  brasileiros”. 
Comento que o trabalho de Dimitri, feito com base em entrevistas e literatura contemporânea sobre 
nacionalismo cigano e etnicidade, é o primeiro no campo brasileiro sobre o tema. Sobre a tese de  
Ferrari,  comento que o material etnográfico com ciganos  calons em São Paulo é desenvolvido, 
focalizando as relações entre calons e gadje, a partir da perspectiva teórica que também é referência 
para esta tese. Estou me referindo, por exemplo, aos trabalhos de Judith Okely e Michael Stewart 
(mencionados  neste  tópico).  Ambos  apresentam  uma  concepção  de  ciganidade  como 
permanentemente  construída,  evidenciando  que  as  diferenças  entre  ciganos  e  gadje envolvem 
experiências, práticas e performances. A tese de Ferrari não propõe um ponto de vista autoral, mas 
desenvolve  especialmente  bem os  conceitos  de  “Gypsy  way”  (Stewart  1997)  e  de  “shameful” 
(Sutherland 1975).

26 Atualmente Patricia Goldfarb é professora na Universidade Federal da Paraíba, onde coordena e 
orienta pesquisas sobre ciganos em Sousa e outros municípios da Paraíba.



trabalho de Goldfarb (2004) elabora uma concepção de ciganidade que confronta os 

conceitos e teorias sobre aculturação. Analisando o  chibi, a língua falada pelos seus 

interlocutores  calons,  Goldfarb  mostra  que  é  equivocada  a  identificação  do 

antropólogo Frans Moonem (1993) de que os ciganos de Sousa estavam em processo 

de  aculturação  e  conseqüente  “perda  da  identidade  étnica  e  cultural”.  Moonem 

considerou que, porque as crianças não sabiam a língua, o  chibi estava se perdendo 

(Moonen  1993).  Goldfarb,  no  entanto,  argumenta  que  as  crianças  não  falavam o 

idioma porque “não há uma preocupação com a transmissão da língua, pois como me  

disse o Sr. Luis, as crianças 'aprenderão naturalmente', por meio da socialização”  

(2004:121). A antropóloga observa que as crianças aprendem o  chibi na prática, ao 

longo da vida. Segundo Goldfarb, a competência na língua, assim como a identidade 

cigana, é um processo permanentemente em construção (2004). 

Em  2012,  Patrícia  Goldfarb  e  Florencia  Ferrari  organizaram  o  Grupo  de 

Trabalho “Ciganos no Brasil” durante a 28 Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) 

da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), em São Paulo. Antes disso, devo 

dizer que os ciganos apenas tinham sido objeto de espaços específicos na RBA nos 

anos de 2008 e 2010. Os antropólogos Marco A. da Silva Mello e Felipe Berocan 

Veiga,  que  pesquisam  ciganos  desde  200027,  organizaram:  em  2008,  o  Simpósio 

27 O interesse de Marco A. da Silva Mello pelos ciganos é mais antigo. Em 1979, quando iniciou 
trabalho de campo em antropologia urbana no bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, conheceu uma 
“comunidade” de ciganos calons, nessa região de acolhimento de imigrantes que era então atingida 
por  uma  série  de  intervenções  urbanísticas  e  demolições.  Cf.  Mello  &  Vogel  1981.  Sobre  o 
LeMetro/IFCS-UFRJ,  Laboratório  de  Etnografia  Metropolitana  onde  Mello  e  Berocan 
desenvolvem  pesquisas  sobre  ciganos,  entre  outros  temas,  ver 
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ciganos.pdf. Os  ciganos 
inicialmente  pesquisados  por  Marco  A.  da  Silva  Mello têm como ascendentes  os  ciganos  que 
aparecem no trabalho de Mello Moraes Filho em 1886 como “meirinhos”, dos quais herdaram o 
trabalho de oficiais de justiça. Na minha dissertação de mestrado, que considera especificamente 
esse  grupo,  observo  que  uma  informante  registrou  a  presença  de  intelectuais  (folcloristas  e 
lingüistas),  como Mello Moraes,  na  própria  história  oral  de sua  família  (Souza  2006).  Outros 

http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ciganos.pdf


Especial “Os ciganos e as políticas de reconhecimento: desafios contemporâneos” na 

26 RBA, na Bahia; e, em 2010, o Grupo de Trabalho “Ciganos: cartografia social e 

antropologia política de um grupo minoritário” na 27 RBA, no Pará. Felipe Berocan 

Veiga e Marco A. da Silva Mello pesquisam as atuais políticas do estado brasileiro 

para ciganos e, vale observar, representaram a ABA na primeira celebração oficial do 

“Dia Nacional do Cigano”, em 24 de Maio de 2007, em solenidade do governo que 

anunciou  políticas  para  os  ciganos  no  país.  Cito  abaixo,  trecho  do  texto  dos 

antropólogos,  veiculado  na  página  da  ABA:  “Designados  pela  presidência  da 

Associação  Brasileira  de  Antropologia  para  representá-la,  participamos  da  

programação envolvendo não só as primeiras obliterações do selo comemorativo da  

data, como também o anúncio de outras iniciativas ministeriais referentes às políticas  

de  inclusão  destinadas  ao  grupo,  tais  como  o  lançamento  do  Prêmio  Culturas 

Ciganas 2007 – Edição João Torres, pela Secretaria da Identidade e da Diversidade  

Cultural do Ministério da Cultura (SID/MinC)28. 

As atuais políticas de reconhecimento do estado e sua repercussão pública têm 

contribuído certamente para que os ciganos estejam se tornando um objeto de estudo 

no campo da antropologia29. Considero que o interesse pela etnicidade, que tem sido 

incentivado  pelos  desafios  e  debates  sobre  as  políticas  de  estado,  resultará  na 

ampliação da produção acadêmica e antropológica sobre os ciganos.

trabalhos publicados em co-autoria abordam a presença de ciganos no espaço público, na economia 
de mercado e no judiciário carioca, estabelecendo um nexo entre Antropologia e História em torno 
do tema (Mello, Veiga, Couto & Souza 2005 e 2009; Souza & Mello 2006). 

28  Cf. http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ciganos.pdf
29  Durante o GT “Ciganos” na 28 RBA, conheci o professor Gabriel Alvarez (UFG) e os estudantes de 

pós-graduação  Erisvelton  Sávio  de  Melo  (UFPE)  e  Lailson  F.  da  Silva  (UFRN),  que  realizam 
trabalho de  campo com agentes  políticos  e  em associações  ciganas criadas  no  contexto  dessas 
políticas.  A propósito,  como exemplo  da  literatura  sobre  ciganos,  menciono  as  dissertações  de 
mestrado de Melo 2008 (antropologia); e Silva 2010 (ciências sociais). 

http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ciganos.pdf


O debate público sobre a imigração de ciganos do Leste Europeu, no contexto 

pós-comunismo, para o Canadá, onde pedem refúgio,  tem sido objeto de trabalhos 

acadêmicos. Ao longo da tese, cito artigos, muitos dos quais resultados de pesquisas 

em antropologia. Aqui menciono apenas a dissertação de mestrado em antropologia de 

Julianna Butler30 (2009) sobre ciganos europeus refugiados em Toronto. Esse trabalho 

oferece  um quadro  de  informações  etnográficas,  especialmente  sobre  a  burocracia 

canadense. O processo de determinação de refúgio é o foco do estudo que recorre a 

uma bibliografia sobre identidade, etnicidade e refúgio (Kymlicka 2000; Barth 1969; 

Rousseau  et  al  2002),  comum a  esta  tese.  Tenho  críticas,  no  entanto,  ao  uso  da 

literatura ativista (produzida por agentes políticos ciganos, como Hancock 2002; Lee 

2000; St. Clair 2007) sem contextualização, considerando-a um dado que não precisa 

ser analisado. A dissertação naturaliza categorias nativas e analíticas. O uso do termo 

Roma, ao invés de Gypsy, é um exemplo. Julianna Butler justifica o uso da categoria 

Roma, porque “Gypsy é um termo ofensivo e marcado por estereótipos” (2009). Esse é 

exatamente  o  discurso  construído  por  ativistas  ciganos,  e  que  não  deve  ser 

naturalizado na produção acadêmica31.

A dissertação de mestrado de Butler focaliza a imigração a partir da década de 

1990. Abaixo menciono dois antropólogos cujo trabalho informa sobre os ciganos no 

Canadá antes  desse período.  Antes  disso,  observo que a  referência  mais  antiga de 

trabalho acadêmico que encontrei  sobre ciganos no país  é a  tese de doutorado de 

Andrew Marchbin’s “A Critical History of the Origin and Migration of the Gypsies” 

30  Juliana Butler passou a assinar seu nome como Julianna Beaudoin. O nome da antropóloga Patrícia 
Sulpino também passou por uma mudança, sendo acrescentado o sobrenome Goldfarb.

31 O trabalho de Julianna Butler  é  pouco analítico no que se refere ao discurso de seu principal 
informante, Ronald Lee. 



(University  of  Pittsburgh,  1939),  que  possui  um  capítulo  chamado  “Gypsy 

Immigration to Canada,” publicado no JGLS em 1934. 

Matt  T.  Salo é  antropólogo e pesquisa ciganos  rom,  romnichels e  ludar no 

Canadá e Estados Unidos desde 1972. Com sua mulher, a etnógrafa Sheila Salo, eles 

pesquisam e escrevem sobre ciganos32, oferecendo um quadro de informações sobre 

ciganos nesses dois países (sobre o Canadá, mais especificamente ver 1977, 1977a, 

1981).  “Além dos Rom, vários grupos de 'não-Vlach' ciganos vivem na América do  

Norte.  Os  Romnichels,  que  emigraram  das  ilhas  britânicas,  e  falam Rom'nes  ou  

'anglo-Romani', baseado no vocabulário romani e gramática inglesa. Os 'holandeses  

negros',  originalmente da Alemanha,  parecem agora estar efetivamente mesclados  

com os Romnichels. Os músicos húngaros são provavelmente os menos conhecidos  

dos grupos. Os Ludar, da Romênia (via Iugoslávia), não falam romani, mas usam o  

dialeto romani como sua língua étnica. Eles compartilham muitos aspectos culturais  

com os  rom como consequência de suas influências comuns do Leste Europeu. Sua  

relação histórica com outros grupos não foi determinada. Enquanto os grupos de  

maneira  geral  compartilham  alguns  valores  comuns,  cada  grupo  possui  certas  

características distintivas culturais. Cada um dos grupos na América do Norte, ao  

traduzir a sua auto-denominação de “Gypsy” funciona como um grupo distinto e  

mantém  fronteiras  étnicas  com   outros  grupos  ciganos,  bem  como  com  os  não-

ciganos. Os roma na América do Norte são representados por três sub-agrupamentos,  

por vezes referido como "tribos" na literatura, os três grupos, kalderas, Macwaia e  

Lowara. (1977:35). Nesta longa citação, Salo aborda a diversidade linguística e étnica 
32 Matt Salo e Sheila Salo são associados a GLS. Ele era presidente da Sociedade em 2010 e ela editou 

o  JGLS (atualmente  Romani  Studies)  por nove anos.  Existe  uma “seção”  da GLS nos Estados 
Unidos. 



dos ciganos no norte da América. Em seu trabalho, ele explora quais são os elementos 

culturais mobilizados  pelos ciganos para afirmar sua diferença em relação a outros 

ciganos e aos gadje. 

 De  acordo  com  Salo,  ciganos  chegam  ao  Canadá  e  Estados  Unidos  no 

contexto da imigração européia, existindo registros de ciganos nestes países desde o 

século XIX. Além do registro histórico e informações etnográficas, o trabalho de Salo 

tem uma análise interessante sobre o papel da “tradição oral” para formar e expressar 

a identidade étnica dos roma e suas relações interétnicas (1977). 

1.3 Metodologia e contextos etnográficos

Esta etnografia é baseada no trabalho de campo que realizei durante a pesquisa 

de doutorado, de julho de 2008 a julho de 2012, sendo o campo da dissertação de 

mestrado  (de  março  de  2004  a  dezembro  de  2006)  também incluído  como  dado 

etnográfico  para  a  tese.  O  trabalho  de  campo  teve  como  foco  quatro  contextos 

etnográficos:  duas  associações  ciganas  e  duas  redes  de  famílias  ciganas  que estão 

desvinculadas da identidade cigana enquanto forma de participação política na esfera 

pública. 

As associações nas quais realizei trabalho de campo são a União Cigana do 

Brasil  UCB,  no  Rio  de  Janeiro  e  o  Roma Community Center  RCC,  em Toronto, 

Canadá.  O trabalho  de  campo com os  interlocutores  ciganos,  que  não participam 

dessas associações como ativistas e agentes políticos, foi realizado no Rio de Janeiro e 

em Toronto. Embora o foco da etnografia tenha sido essas duas associações e com 

informantes  nessas  duas  cidades,  o  trabalho  de  campo também foi  realizado  (em 



menor escala) no estado do Rio de Janeiro; nas cidades de Bournemouth, Inglaterra; 

em Buenos Aires, Argentina; em Lisboa, Portugal e em Paris, França33. Desde o início 

da pesquisa, a intenção era adotar a perspectiva “multi-sited”34.

Os métodos utilizados para a coleta dos dados etnográficos foram a observação 

direta da experiência cotidiana das pessoas, que estão sendo analisadas, e observação 

participante, ou seja, engajamento do pesquisador nas atividades de quem está sendo 

estudado  para  alcançar  os  conceitos  e  princípios  práticos  que  organizam  sua 

experiência (Pinto 2002:27). A maior parte dos dados da etnografia foi coletada dessa 

forma.

Os contextos nos quais o trabalho de campo implicou maior imersão, em que 

tive um convívio prolongado, foi privilegiada a observação participante. Em termos 

práticos, isso significou minha participação em atividades comuns, como cuidar das 

crianças, ir ao supermercado e ajudar nas tarefas domésticas, no contexto das famílias; 

e  meu  trabalho  como  fotógrafa  nos  eventos  nos  quais  as  associações  estavam 

envolvidas – fui fotógrafa e  nanny. Já nos contextos onde o trabalho de campo foi 

realizado em um curto período de tempo, foram privilegiadas diferentes técnicas de 

entrevista. Sobre o papel da entrevista em pesquisas multilocais, o antropólogo Ulf 

33 Em diferentes oportunidades de viagem, como nas ocasiões do Congresso da RAM, em 2009, e 
Encontro da Gypsy Lore Society, em 2010, aproveitei para entrevistar agentes políticos e conhecer 
associações ou simplesmente contatar novos interlocutores. O antropólogo Ulf Hannerz observa que 
ele  aproveita  oportunidades  de  viagem  para  realizar  entrevistas  ou  outro  tipo  de  contato  com 
informantes.(2003:204).

34  É cada vez mais necessário o uso de múltiplos locais de observação para apoiar a análise, e colocá-
los em um  continuum  que pode explicar a complexidade das situações analisadas. O antropólogo 
George  Marcus  fala  sobre  o  que  ele  chama  de  "etnografia  em  varios  locais",  uma  "forma  de 
monitoramento  etnográfico  que  procede  de  um  fenômeno  social  e  segue  algumas  das  suas 
ramificações miríade", estabelecendo locais de observação diferentes, capazes de registrar a natureza 
de um problema particular de pesquisa (Marcus, 1995). Observo que me identifico com o trabalho de 
antropólogos que realizam suas pesquisas com ciganos em diferentes contextos nacionais, mas sem 
que estes contextos mereçam uma comparação entre eles (Cánton 2004; Fosztó 1995, 2003). 



Hannerz  observa  que  “provavelmente  o  tempo  é  um  fator  para  muitos  estudos  

multilocais serem mais dependentes de entrevistas do que os estudos baseados em um  

único lugar.” (2003:211). Observo que ao longo de toda a pesquisa, mantive contato 

com vários informantes através do skype, telefone, internet (e-mail e facebook) e, no 

Rio de Janeiro, onde moro, através de “visitas”35. De alguma maneira, sempre estive 

cobrindo os quatro principais contextos da pesquisa.

O  antropólogo  Hugh  Gusterson,  que  ao  avançar  pessoalmente  de  uma 

etnografia  sobre  um laboratório  de  armas  nucleares  na Califórnia  para  um estudo 

sobre a  “comunidade de armas  nucleares” inteira  nos  EUA, e  comparar  de  forma 

intermitente à mesma comunidade russa, descreve a etnografia contemporânea como 

uma  questão  de  “engajamentos  polimorfos”  –  ao  interagir  com  informantes  que 

atravessam uma variedade de lugares dispersos, mas também ao fazer o trabalho de 

campo por  telefone  e  email,  coletar  dados  de  forma eclética,  de  muitas  maneiras 

distintas,  de  um conjunto  dispare  de  fontes,  prestando  atenção  cuidadosa  e  lendo 

jornais e documentos oficiais (1997:116).

No universo político e público, meus principais interlocutores foram homens, e 

nos  contextos  marcados  pela  intimidade  doméstica  das  famílias  ciganas,  eram 

mulheres.  Nas  associações,  UCB  e  RCC,  dois  importantes  interlocutores  foram 

35 A palavra  “visita”  merece  um comentário,  porque  a  utilizo  quase  como um termo  técnico.  O 
trabalho de campo também consistiu de “visitas”, no sentido de que os interlocutores me recebiam 
em suas casas como uma “visita”, isto é, alguém que se recebe para tomar um café e “informar” 
sobre as notícias. Em muitas situações, para descrever a minha presença, os interlocutores diziam 
“estou recebendo uma visita. A gadjin [não cigana] é 'visita'”. A antropóloga Tone Bringa, que fez 
trabalho de campo na Bósnia, observa que a “visita” é uma prática estruturalmente simples e que 
permite  a  circulação  de  informações.  Nos vilarejos,  Tone Bringa  observou que  as  mulheres  se 
“visitam”,  “na  estrutura  da  kuca (casa)  os  homens  desempenham o  papel  de  construtores  e  as 
mulheres  são  as  responsáveis  por  sustentá-la  no  que  diz  respeito  à  moral  muçulmana.  Suas 
atividades, em particular – visitar diariamente os vizinhos mais próximos, preparar o almoço assim 
como o jantar, limpeza, educação dos filhos” (Bringa 1995).



agentes políticos com mais de setenta anos de idade: Ronald Lee nasceu em 1934 e 

Mio Vacite nasceu em 1941. A diferença de idade e posição pública desses senhores 

não limitava minha pesquisa por ser mulher ao universo masculino. Como agentes 

políticos,  eles  se  relacionavam com quem quisesse  conhecer  suas  histórias.  Já  no 

trabalho de campo fora dos contextos políticos tive contato com homens, mas sempre 

mediado  pelas  interlocutoras,  suas  mulheres,  mães  e  filhas.  Daí,  as  questões 

relacionadas a esses contextos focalizarem mais o universo doméstico e feminino36. A 

distância  em  relação  aos  homens  nos  contextos  da  “intimidade”  foi  muito  mais 

observada do que em outros.  Enquanto dormia na casa de Anneka, em Bournemouth, 

na Inglaterra, seu marido estava viajando. No acampamento “Aparecida”, no Rio de 

Janeiro, nunca puxava conversa com os homens. Fazia entrevistas formais com eles 

diante de suas mulheres e filhos. Evitei através do vestuário que minha posição de 

mulher pudesse se tornar fonte de ciúme. Segui a recomendação de Judith Okely, que 

fez seu trabalho de campo entre os Travellers-Gypsies na Inglaterra. Ela se preveniu 

de possíveis problemas, vestindo-se de forma muito recatada. Assim, ela teve acesso 

ao universo tanto das mulheres quanto dos homens (1986).

Procurei deixar claro que meu interesse pelos ciganos era acadêmico. Construí 

minha identidade em oposição a pessoas que procuram os ciganos por outras razões, 

como pelo interesse e fascínio pela “cultura cigana”. Os ciganos são procurados por 

pessoas com uma forte identificação pela dança, música e valores atribuídos à “cultura 

cigana”. Assim, quando comecei a pesquisá-los, abandonei o hábito de vestir saias 

longas para que não fosse confundida com essas pessoas, pois elas geralmente, dada à 

36 A antropóloga  Anne  Sutherland  comenta  a  visão  parcial  de  seu  trabalho  por  ser  mulher,  ver  
Sutherland 1975:30-31.



sua identificação com os ciganos, procuram se vestir como eles. Quero dizer, com o 

vestuário que corresponde aos ciganos no imaginário cultural. 

Fora do Brasil, as entrevistas foram realizadas sobretudo em inglês, não sendo 

esta a língua nativa da maioria dos interlocutores. Excetuando-se ciganos canadenses e 

ingleses,  o  trabalho  de  campo  envolveu  ciganos  do  Leste  Europeu,  sobretudo 

Eslováquia,  República  Checa,  Hungria  e  ex-Iugoslávia.  A competência  na  língua 

inglesa  variava  muito  entre  nós,  mas  através  dela  consegui  estabelecer  múltiplas 

interlocuções. Os desafios na comunicação não se impuseram como um problema. Ao 

contrário,  as  dificuldades  de  entendimento contribuíam para que me sentisse mais 

confortável para checar o sentido do que era dito: “o que você disse? Poderia repetir,  

por favor"37.

 Os contextos etnográficos da pesquisa podem ser organizados de duas formas: 

“contextos  políticos  e  públicos”  e  “contextos  da  'intimidade’”.  Não  existe  uma 

oposição entre esses contextos. Com esta divisão – “política/público vs. intimidade”, 

quero construir uma narrativa sobre o trabalho de campo. Antes de expor esta divisão, 

observo que os diferentes contextos eram atravessados por questões específicas: de 

um  lado,  reunir  narrativas  públicas  -  projetos  nacionais  (associações  e  agentes 

políticos) e, de outro, narrativas da “intimidade” - particularismos étnicos (atores que 

afirmam  a  diferença).  O  antropólogo  Ulf  Hannerz  observa  que a  realização  da 

pesquisa multi-site tem muito a ver com um projeto de pesquisa que se concentra em 

problemas particulares ou que busca oportunidades específicas para comparação. Em 

sua  pesquisa  com “correspondentes  internacionais”  Hannerz  estava  em Jerusalém, 

37 O antropólogo George Marcus que tem teorizado sobre a etnografia “multi-sited”, observa que a 
maioria dos estudos multilocais é realizada em inglês (1995:101).



Johannesburg e Tóquio,  mas ele não estava tentando estudar toda a cultura e vida 

social dessas três cidades (2003).

a) contextos políticos e públicos

Classifico  como  políticos  os  contextos  nos  quais  os  atores  recorrem  à 

identidade cigana como um canal para sua participação política e cultural na esfera 

pública38. Os principais contextos políticos da tese foram as associações UCB e RCC, 

onde realizei trabalho de campo por um longo período, observando regras comum da 

antropologia39. Mantive contato regular com a UCB de janeiro de 2009 a dezembro de 

2011. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 e entre dezembro de 2009 a julho de 

2010 foi coletada a maior parte dos dados etnográficos que dizem respeito à UCB, 

mas durante quase todo o doutorado foi possível, através de “visitas”, acompanhar as 

atividades da associação. Já o trabalho de campo no RCC foi realizado em outubro e 

novembro de 2009 e entre março e julho de 201140. Além do trabalho de campo em 

Toronto,  onde  fica  o  RCC,  acompanhei  informantes  vinculados  à  associação  em 

congressos, encontros e festivais no Canadá41.

38 Observo que essa nomenclatura não supõe a ausência da “política” nos contextos da “intimidade”.
39 A literatura antropológica oferece vários exemplos de procedimentos comuns ao trabalho de campo 

na disciplina, como o estabelecimento de um convívio prolongado com os informantes e pessoas 
sobre os quais fazemos nossas análises. Ver Malinowsky 1984. Morar no Rio de Janeiro, próximo a  
dois lugares importantes da pesquisa, contribuiu enormemente para que durante toda a pesquisa de 
doutorado, pudesse estar em contato. No caso do RCC, a associação funcionava regularmente por 
oito  horas  diárias,  de modo que enquanto estive em Toronto era possível  passar  todo o dia na 
associação.

40 O desenvolvimento do trabalho de campo em diferentes e curtos períodos da pesquisa tem sido 
comum na antropologia. O antropólogo David Parkin nota que as circunstâncias práticas, tais como 
o  crescente  número  de  antropólogos  e  restrições  financeiras  governamentais  em  pesquisas 
puramente acadêmicas, são fatores que provavelmente interessam mais às mudanças nos estilos de 
fazer pesquisa do que o debate intelectual;  e ele sugere que se mais etnógrafos agora realmente 
difundirem seu trabalho de campo ao longo de muitos períodos mais curtos do que fazê-lo na forma  
clássica de grandes blocos de tempo, isto é uma mudança. (2000:107-08).

41 Estou me referindo, por exemplo, aos encontros públicos da “Canadian Council for Refugees Spring 
Consultation”, em Hamilton, e “Forced Migration: Human Rights Challenges”, em Montreal, em 
2011.



Por que a UCB e o RCC?

Comecei a pesquisar ciganos motivada pelo antropólogo Marco A. da Silva 

Mello42, meu orientador de mestrado (2004-2006). Integrei o grupo de pesquisadores 

que Marco A. da Silva Mello coordenava sobre a participação institucional de ciganos 

calons no Judiciário do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, identifiquei que a primeira 

entidade de classe do Tribunal  de Justiça,  a Associação dos Oficiais  de Justiça do 

Estado da Guanabara (AOJA), foi fundada por ciganos calons. Essa associação não foi 

apenas fundada por ciganos, em 1956, como se constituiu em resposta à declaração de 

um corregedor que classificou os oficiais de justiça “como a praga do Tribunal de 

Justiça”, alegando que à época a classe era “dominada pelos ciganos”. O preconceito 

expresso por esse corregedor contra os ciganos, que ocupavam um número bastante 

expressivo  de  posições  como  oficiais  de  justiça  no  Judiciário  do  Rio  de  Janeiro, 

aparece na memória oficial da AOJA como a razão para a sua criação. A AOJA, nesse 

sentido, é criada em resposta ao preconceito contra os ciganos.

 No doutorado, a história da AOJA me motivou a pesquisar uma associação 

cigana. Fiquei me questionando se a AOJA seria a primeira “associação cigana” do 

Brasil? Focalizar a AOJA não faria sentido atualmente, porque esta é uma associação 

de classe e os ciganos representam o seu passado. Que associação então pesquisar? 

Em 2007, quando submeti  meu projeto de doutorado ao PPGA/UFF, possuía duas 

referências de associações ciganas no Rio de Janeiro. Tive acesso a essa informação, 

ainda no mestrado, quando entrevistei dois agentes políticos, o professor universitário 

Antonio Guerreiro e a advogada Mirian Stanescon43. 
42 Sobre  o  trabalho  de  pesquisa  de  Marco  A.  da  Silva  Mello  e  Felipe  Berocan  Veiga   no 

LEMETRO/UFRJ, ver http://www.ifcs.ufrj.br/~lemetro/
43 Entrevistei Antonio Guerreiro porque ele era cigano e tinha pesquisado músicos ciganos oficiais de 

http://www.ifcs.ufrj.br/~lemetro/


Antonio  Guerreiro  participou  de  uma  associação,  a  “primeira  de  ciganos 

brasileiros”, na década de 1980. Ele, no entanto, em 2005, estava afastado da “política 

identitária”,  mas  mencionou  outro  agente  político,  Mio  Vacite  da  UCB.  Mirian 

Stanescon foi entrevistada em 2005 e 2007 e estive no evento público que ela organiza 

em Ipanema, Rio de Janeiro. Percebi que ela tinha um projeto identitário e o trabalho 

de campo focalizando sua associação, a Fundação Santa Sara Kali FSSK, seria viável. 

Optei, no entanto, em procurar outra associação e agente político, porque as pessoas 

que observei ao redor de Mirian Stanescon não eram ciganas, mas “admiradores da 

cultura cigana”. Isso, em nada, como mostra a antropóloga Claudia Fonseca (2002), 

inviabilizaria o trabalho de campo. Ela fez sua dissertação de mestrado sobre esses 

“admiradores” e realiza sua pesquisa de doutorado sobre eles. O campo, de fato, era 

possível, mas faltava meu interesse. Assim, embora Mirian Stanescon seja uma agente 

política importante na esfera pública, optei por privilegiar outro agente político.

O trabalho de campo com Mio Vacite despertou interesse44. O primeiro contato 

com Mio se deu durante um evento da Comissão que ele integra contra a intolerância 

religiosa  no  Rio  de  Janeiro  CCIR.  O  meu  objetivo  neste  evento  era  exatamente 

encontrá-lo,  porque a antropóloga Lucia  Eilbaum,  que pesquisava sobre a CCIR45, 

tinha  chamado  minha  atenção  para  a  participação  de  ciganos  na  Comissão.  Esse 

evento foi realizado em janeiro de 2009, no centro do Rio, no cinema Odeon, onde me 

justiça. Mirian Stanescon foi entrevistada porque era conhecida como a “rainha dos ciganos” na  
mídia e no contexto das políticas públicas do estado brasileiro.

44 Não considero a identificação existencial (ou empatia, Geertz 1997) como um elemento necessário à 
realização da pesquisa etnográfica,  concordo com o antropólogo Clifford Geertz (1997).  Porém, 
considerando a possibilidade de se escolher onde e quem estudar,  optei pela UCB, porque Mio 
Vacite é músico e isso tornou o campo muito interessante, uma vez que gosto de música. Assim, 
quando ele me disse que conheceu Ronnie Wood, guitarrista do Rolling Stones, e falou sobre o 
período que o hospedou em sua casa, fiquei muito mais interessada em ouvir o seu relato e conhecer  
o projeto identitário da UCB.

45  Ver relatório de pesquisa, Miranda, Pinto e Mota 2010.



apresentei  como  pesquisadora  a  Mio  Vacite  e  sua  mulher,  Jacqueline  Alves. 

Atendendo a meu pedido, foi marcada a primeira entrevista. A partir daí comecei a 

freqüentar a casa de Mio Vacite regularmente e a participar de atividades da UCB, 

como entrevistas concedidas a jornais e programas de televisão, debates e shows em 

eventos  públicos  e  privados.  O  trabalho  de  campo  se  deu  através  da  observação 

participante  das atividades  da UCB e de entrevistas  formais  e informais  com Mio 

Vacite, seus familiares e outros membros da associação. O foco, no entanto, como 

será possível observar, foi o discurso de Mio Vacite e seu projeto identitário. Observo 

que  o  trabalho  de  campo  na  UCB  foi  privilegiado  porque  encontrei  aceitação  e 

interesse pela pesquisa. As condições para a realização do trabalho de campo estavam 

ali. 

Em outubro de 2009, decidi contrastar o projeto identitário da UCB ao de outra 

associação cigana. Realizar trabalho de campo em outra associação no Rio de Janeiro, 

como a FSSK de Mirian Stanescon, estava fora de questão. Como problematizo na 

tese, a UCB e FSSK são contextos de profunda rivalidade. O trânsito entre elas seria 

muito estressante e considerei que era melhor evitar possíveis e prováveis problemas... 

Decidi pesquisar então uma outra associação e em outro contexto nacional. Como não 

teria muito tempo para aprender uma língua estranha, optei em pesquisar um país de 

língua inglesa.  Escolhi  o Canadá por causa do multiculturalismo canadense (e sua 

reputação de “amigável”) e, sobretudo, em razão do RCC.  Pesquisando na internet, 

descobri nos jornais que a associação estava envolvida em um debate público sobre os 

ciganos do Leste Europeu que chegam ao Canadá reivindicando status de refugiado. 



Estes ciganos no Canadá aparecem nos noticiários e trabalhos e artigos sobre o tema 

começam a ser produzidos (Lefebvre 2003; Guy 2003; Butler 2009).

A primeira viagem, em 2009, tinha como objetivo central conhecer o RCC. Em 

2011, voltei ao Canadá, como estudante visitante da University of Western Ontario, 

em London ON, e retomei o trabalho de campo iniciado em 2009. Quando conheci o 

RCC constatei que poderia realizar meu trabalho de campo na associação, porque a 

pesquisa foi aceita e teria acesso a informantes, instituições e dados46. Por causa do 

campo no RCC pude acompanhar os pedidos de refúgio junto ao  Immigration and 

Refugee Board of Canada IRB47, discutir suas exigências, etapas e questões; ter acesso 

a profissionais envolvidos com o processo de refúgio; e conhecer refugiados ciganos 

de diferentes países do Leste Europeu. Meu primeiro contato com o RCC foi através 

de seu website48. Escrevi um e-mail para o diretor executivo da associação no qual me 

apresentava  como  estudante  de  doutorado  interessada  em  pesquisar  ciganos  no 

Canadá. O diretor respondeu afirmativamente e marcou minha primeira visita. A partir 

daí, o RCC se tornou um espaço fundamental para a minha pesquisa, sendo a maior 

parte de meus informantes associada ao RCC. 

 Além  das  associações,  fez  parte  do  trabalho  de  campo  entrevistas  com 

ativistas e agentes políticos que não são filiados ou estão diretamente ligados a UCB e 

ao RCC. Em 2007, entrevistei agentes políticos da FSSK, no Rio de Janeiro. Entre 

julho e setembro de 2010, estive na Inglaterra, França e Portugal, onde fiz entrevistas 

com ativistas e pesquisadores que participaram de eventos, como o encontro anual da 

46 O fato da associação ter disponível um site,  textos e documentos da burocracia do processo de  
refúgio foi um fator decisivo para que quisesse desenvolver trabalho de campo no RCC. 

47 O Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) é o tribunal responsável por analisar e decidir 
sobre os pedidos de refúgio e proteção a reclamantes que chegam ao Canadá.

48 Ver http://www.romatoronto.org/index.html

http://www.romatoronto.org/index.html


Gypsy  Lore  Society e  manifestação  em  repúdio  às  deportações  de  ciganos  pelo 

governo francês de Sarkozy em Paris. 

Os diferentes contextos políticos da pesquisa podem ser articulados pela sua 

dimensão pública. As associações e agentes políticos estão nas arenas públicas, onde 

procuram  dar  visibilidade  a  seus  projetos  identitários.  Em  outras  palavras,  as 

associações UCB e RCC, assim como os agentes políticos, estão na esfera pública 

representando, construindo e negociando representações públicas sobre os ciganos. 

Nesse sentido, os contextos políticos selecionados se articulam porque, em todos eles, 

a identidade cigana é publicamente codificada em  símbolos, narrativas e discursos.

O  interesse  das  associações  e  agentes  políticos  na  divulgação  de  sua 

codificação para a identidade cigana é,  certamente, o fator mais importante para a 

aceitação da minha pesquisa nos contextos políticos. Como antropóloga, não enfrentei 

dificuldades para que ativistas e outros agentes políticos participassem da pesquisa. 

Isso não significa dizer que momentos de tensão e negociação não fossem constantes, 

mas o importante é que os interlocutores me deram seu tempo e informações. 

b) contextos da “intimidade”

Estes  contextos  caracterizam-se  como  universos  etnográficos  nos  quais  os 

atores dissimulam ou não acionam sua etnicidade na esfera pública. De forma mais 

abrangente,  estes  são  os  contextos  nos  quais  os  atores  não  estão  engajados  nos 

projetos identitários das associações e agentes políticos. A maioria desses atores não 

recorre à identidade cigana como canal de participação política e cultural na esfera 

pública.  Ao  contrário  disso,  boa  parte  deles  não  quer  a  publicização  de  questões 



relativas à sua etnicidade.  Por isso,  a participação desses atores na pesquisa como 

interlocutores  foi  muito  mais  negociada  do  que  no  caso  dos  atores  dos  contextos 

políticos. 

No  universo  das  associações,  o  meu  trabalho  -  porque  antropológico  e 

acadêmico - era bem vindo. Os agentes políticos viam na minha pesquisa mais uma 

forma  de  difusão  e  possível  legitimação  de  suas  reivindicações  e  projetos.  Na 

perspectiva dos atores que não são agentes políticos, no entanto, a pesquisa não era 

vista  como  algo  que  pudesse  ser  convertido  de  forma  positiva  para  os  sujeitos 

estudados.  Ao  contrário,  existia  entre  muitos  interlocutores  o  receio  de  serem 

prejudicados pelas  análises e  publicização de dados da pesquisa,  ou seja,  estavam 

preocupados  com o  destino  e  o  uso  que  eu  faria  do  conhecimento  produzido  no 

trabalho de campo com eles.

Especialmente  fora  do Brasil,  essa  preocupação era minimizada.  Considero 

que como brasileira e negra, e me vestindo com roupas simples (jeans, camiseta e 

mochila),  não  era  vista  como  alguém  que  pudesse  causar  problemas  para  os 

informantes. Era vista como uma imigrante, embora não me reconhecesse como tal49. 

Penso, no entanto, que o fato de ter voltado ao Canadá, em 2011, como estudante da 

UWO,  mudou  essa  posição.  A  principal  informante  no  país  mudou  o  seu 

comportamento  comigo  quando  soube  que  estava  vinculada  a  uma  universidade 

49 Eu me imaginava como uma pesquisadora realizando seu trabalho de campo internacional, mas era 
vista  como  imigrante.  Isso  apareceu  na  fala  dos  meus  interlocutores.  No  Simpósio  “Trânsitos 
contemporâneos e os relatos orais”, no ENHO, em 2012; e no GT de Migrações Internacionais, na 
ANPOCS,  em  2011,  acompanhei  debates  sobre  as  categorias  “estudante”  e  “imigrante”.  Os 
estudantes estudando fora do país, como no caso das bolsas sanduíches, não se enxergam como 
imigrantes,  recusando  essa  categoria.  Eles,  no  entanto,  são  vistos  dessa  forma,  inclusive  pela 
burocracia do estado. Vale observar que meu visto no Canadá, no período como bolsista sanduíche 
da CAPES no país, era de trabalho.



canadense. Ela me fez várias perguntas quanto a isso e, embora tenha aceitado que eu 

continuasse  a  participar  de  sua  vida,  sempre  me  questionava  sobre  possíveis 

“relatórios” para a universidade. 

Em muitos dos casos, foi preciso mostrar aos interlocutores que meu trabalho 

envolvia o compromisso de não divulgação de informações como nomes e endereços e 

que minha presença não atrapalharia a rotina de suas vidas. Dessa forma, o uso de 

gravadores e cadernos de nota, comuns aos contextos políticos, era frequentemente 

evitado. No trabalho de campo com eles, as anotações foram reduzidas para evitar 

constrangimentos e atendendo aos pedidos.  Alguns interlocutores me pediram para 

não  fazer  anotações.  Considero  que  eles  aceitaram  a  pesquisa,  uma  vez  que  fui 

incluída  nas  atividades  cotidianas,  mas  a  maioria  resistiu  à  sua  objetivação  (a 

dinâmica de entrevistas, com perguntas impostas pelo pesquisador, não funcionava). 

Essa resistência, contudo, não impossibilitou a pesquisa. 

Quero dizer que mesmo nas situações nas quais não podia tomar nota, fazer 

muitas  perguntas  e  as  pessoas  estavam desconfiadas  do meu trabalho foi  possível 

produzir informação e conhecimento. O antropólogo Philippe Bourgois assinala que 

“a necessidade de tecer laços de simpatia com as pessoas que se estuda conduz os  

investigadores  a  serem  negligentes  com  as  dinâmicas  negativas”  (1995:10).  A 

romantização  da  relação  entre  informante  e  etnógrafo  –  idealmente  marcada  pela 

amizade e adoção do antropólogo – de alguma maneira parece ocultar que através de 

relações  hostis  também  é  possível  produzir  conhecimento50.  Analisando  sua 

50 Sobre  o  trabalho  de  campo  em  contextos  “hostis”,  ver  Pinto  2010.  Hannerz  considera  que 
antropólogos frequentemente possuem uma visão bastante romântica de seu trabalho de campo e das 
pessoas  com  as  quais  se  relaciona  nele.  Eles  acham  difícil  descrever  seus  informantes  como 
informantes,  porque preferem vê-los como amigos.  Antropólogos se orgulham em anunciar  que 



experiência,  o antropólogo Diego Zenobi,  que foi acusado de ser espião enquanto 

fazia trabalho de campo junto a parentes de vítimas de um incêndio na cidade de 

Buenos  Aires,  Argentina,  assinala  que  “a  dificuldade  ou  a  impossibilidade  de  

estabelecer relações harmoniosas e baseadas na confiança podem ser estimulantes  

para a indagação etnográfica das percepções que os atores têm de seu próprio mundo  

social” (2010:474). Nessa perspectiva, como observa Zenobi, não passa a ser condição 

do  trabalho  de  campo  o  estabelecimento  de  relações  de  longa  data  baseadas  na 

confiança. A única condição é que as pessoas que estão sendo estudadas saibam disso, 

ou seja, tenham conhecimento da situação de pesquisa (Zenobi 2010). 

Meu primeiro contato de pesquisa com ciganos se deu no Catumbi, bairro da 

área central do Rio de Janeiro. Durante 11 meses, entre 2004 e 2006, fiz trabalho de 

campo com famílias ciganas, que tinham um perfil de “classe média”, sendo a maioria 

delas  formada  por  funcionários  públicos  (oficiais  de  justiça)  e  donas  de  casa 

aposentados.  A proximidade  geográfica  com esses  interlocutores,  uma  vez  que  o 

Catumbi ficava a 2,5km da minha casa, me permitiu realizar visitas diárias ao bairro 

durante o mestrado. Em 2007, no doutorado, retomei o trabalho de campo focalizando 

uma família e uma senhora de 84 anos, D. Miralinda Verani. Desde o mestrado, faço 

visitas regulares em datas especiais do ano, como aniversários, missas, dia de finados 

e natais a essa família e D. Miralinda.

Outro contexto de trabalho de campo foi com famílias de refugiados ciganos 

em Toronto, Canadá, e em Londres, na Inglaterra. As famílias com as quais mantive 

contato  mais  prolongado  são  da  República  Checa,  Eslováquia  e  Hungria.  A 

foram adotados por seus informantes e não só porque isso sugere algo sobre suas habilidades como 
“trabalhadores de campo”, mas também por causa de seu valor moral. (2003:208-09). 



comunicação com essas famílias foi feita em inglês e, em alguns momentos, em checo 

ou  eslovaco  através  da  tradução  de  Katrina,  principal  interlocutora.  Esse  campo 

também envolveu atores que não querem publicidade em torno de sua etnicidade e 

condição de refugiados. Em outubro e novembro de 2009 fiz entrevistas com Katrina, 

que conheci no RCC. Ela me apresentou aos seus familiares e amigos e foi em torno 

dela que constitui minha rede de interlocutores. Quando deixei o Canadá, comecei a 

manter  contato  com  Katrina  através  do  facebook.  Por  isso,  quando  estava  na 

Inglaterra, de julho a setembro de 2010, conheci e entrevistei familiares de Katrina 

que viviam no país. Entre março e julho de 2011, retomei o trabalho de campo no 

Canadá e voltei a fazer entrevistas com Katrina. Durante três semanas entre maio e 

junho morei em seu apartamento, com outros membros de sua família constituída de 

refugiados da Eslováquia que vivem no Canadá51.

Esses dois contextos – em torno de Miralinda no Rio de Janeiro e Katrina em 

Toronto, Canadá – constituem o universo etnográfico mais importante da tese. Além 

desses  contextos,  fiz  entrevistas  e  visitas  a  famílias  ciganas  em  Bournemouth  e 

Londres,  na  Inglaterra,  entre  julho  e  setembro  de  2010  e,  em  Buenos  Aires,  na 

Argentina, em outubro de 2009. Acrescento a esses contextos da “intimidade”, visitas 

a dois acampamentos ciganos na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre 2010 e 

2012; e observação direta e entrevistas com ciganas da ex-Iugoslávia que esmolam nas 

ruas de Paris, em 2010. 

O que caracteriza todos esses contextos é a concepção de que a etnicidade faz 

51 Gostaria  de ter  ido à Eslováquia para conhecer parentes de Katrina.  As conexões familiares da 
família  de  Katrina  no  seu  país  e  em Londres,  Oxford,  Toronto  e  Hamilton  dariam um estudo  
interessante. Observo que nos estudos de imigração, como os que acompanhei sendo apresentados 
em congressos que participei durante a pesquisa (como a RAM, RBA, ANPOCS e ENHO), é uma 
prática comum a realização de trabalho de campo em diferentes lugares.



parte da “intimidade” da esfera doméstica, não interessando as codificações públicas 

da  identidade  cigana  em narrativas  históricas  e  símbolos  políticos,  tais  como  são 

propostas  pelos  agentes  políticos.  Os  atores  que  fazem  parte  dos  contextos  da 

intimidade  se  diferenciam  dos  contextos  políticos  e  públicos.  Essa  diferença  foi 

explorada ao longo do trabalho de campo. Em outras palavras, nos contextos políticos 

e públicos, focalizei os projetos identitários para a codificação pública da identidade 

cigana. Já nos contextos da intimidade, o foco de problematização foi a afirmação da 

diferença étnica em relação a outros ciganos e a resistência à codificação política e 

pública de uma suposta e comum identidade cigana.

Nesses contextos, observo também que tive acesso a representações, discursos 

e  opiniões  de  não  ciganos,  que  estavam relacionados  a  pesquisa,  como  vizinhos, 

ativistas, familiares, amigos, funcionários públicos e etc. Os dados coletados entre os 

não ciganos me ajudou a compreender práticas e discursos com os quais os ciganos 

lidam no seu cotidiano e como isso afeta suas experiências e o seu próprio discurso. 

Perspectiva “multi-sited”

Em  texto  já  citado,  Hannerz  (2003)  observa  que,  diferente  do  que  pode 

parecer, a ideia de uma pesquisa “multi-sited” não é uma invenção do antropólogo 

George Marcus: “a concepção de vários lugares para o trabalho de campo – estando  

lá...  e  ali...  e  aqui  –  propagada  mais  consistentemente  por  George  Marcus  (por  

exemplo  1986,  1995)  (…)  não  era  propriamente  uma  inovação.”  (2003:202).  

Hannertz menciona os estudos de imigração como já sendo um campo no qual a ideia 

de estar  lá  e em vários outros lugares não é uma novidade.  Na antropologia,  isso 

também não é novidade, vale lembrar o trabalho de campo em diferentes lugares – 



multi-site  –   feito  por  Malinowski,  que  seguiu  seus  informantes  trobriandeses  em 

torno do Kula ring (2003:203).

A perspectiva “multi-sited” não traz uma grande inovação na etnografia, mas 

considero que introduz questões importantes,  sobretudo para quem faz trabalho de 

campo em diferentes contextos52.  Para encerrar  este  tópico,  uma questão final que 

destaco sobre a etnografia multi-sited, sistematizada por Marcus (1995), é o interesse 

do antropólogo em seguir “pessoas, objetos, metáforas e debates”, importando bem 

menos, para a construção do objeto, os diferentes lugares da pesquisa53. O foco são as 

conexões e associações mais do que lugares particulares. Isso porque o objetivo da 

etnografia multi-sited não é a uma representação holista,  “um retrato etnográfico de 

um sistema mundial como uma totalidade. Ao invés disso, assinala-se que qualquer  

etnografia oriunda de uma formação cultural  no sistema mundial  é  também uma  

etnografia do sistema, e como tal não pode ser entendida unicamente em termos da  

mise-en-scène de pesquisa etnográfica convencional feita em um único sítio.” (Marcus 

1995:83). Nesse sentido, contrasto os projetos identitários de duas associações (RCC e 

UCB e depois da UCB e outra associação), mas sem esperar que o trabalho de campo 

possa  representar  os  estados-nacionais  e  sua  “cultura”.  Isso  não  significa 

desconsiderar  as  dinâmicas  locais  e  nacionais.  Por  isso,  apresento  o  contexto  de 

construção  dos  projetos  identitários.  Nos  contextos  etnográficos  das  associações, 

52  Dentre essas questões, foram mencionadas nesse tópico a relação do pesquisador com o tempo 
(mais  curto  e,  geralmente,  com idas  e  vindas);  com as  técnicas  de pesquisa  (a  importância  da 
entrevista)  e com os interlocutores (com os quais não se tem, necessariamente,  uma relação de 
confiança construída por um longo tempo).

53  A abordagem “multi-sited” é uma opção metodológica para quem, diante de diferentes contextos 
etnográficos não pretende construir um estudo comparado entre estados-nacionais nos quais realizou 
trabalho  de  campo.  Não  proponho  uma  análise  comparativa  entre  Brasil  e  Canadá  com  a  
abrangência  e  profundidade  dos  trabalhos  que  foram  produzidos  no  âmbito  do  InEAC/UFF  e 
PPGA /UFF, como por exemplo Fábio Mota 2009. 



apresento um quadro mais amplo, envolvendo o Brasil e Canadá, já nos contextos da 

“intimidade”,  não  exploro  a  dimensão  nacional,  quero  dizer,  não  apresento  uma 

discussão que envolva a Inglaterra, França e Argentina.

1.4 Estrutura da tese

O  primeiro  capítulo  introduz  o  objeto  da  tese  e  questões  conceituais  e 

metodológicas. A abordagem antropológica sobre ciganos e a metodologia empregada 

são apresentadas. 

O  capítulo  dois  focaliza  o  projeto  identitário  do  RCC,  examinando  seus 

elementos constitutivos e contextos histórico e político. Como os agentes políticos do 

RCC  imaginam  os  ciganos?  Neste  capítulo,  apresento  o  modelo  normativo  da 

associação e  sua relação com o “nacionalismo cigano”.  Observo que Ronald  Lee, 

principal agente político do RCC (no que se refere à sua narrativa política), tem um 

papel  de  destaque  na  construção  dos  ciganos  como  “etnia  e  nação”  e  para  a 

estruturação de redes políticas transnacionais. Neste capítulo, assim como no capítulo 

três, ao apresentar projetos identitários,  optei em seguir a abordagem proposta pelo 

antropólogo Paulo  Pinto  (2006)  no  estudo  dos  processos  pelos  quais  “identidades 

diaspóricas” são localmente construídas. Para ele, este estudo deve ser feito levando-

se em consideração não apenas as dinâmicas e interações com os elementos culturais e 

políticos  locais,  mas também a dimensão transnacional  que envolve esta forma de 

configuração identitária e que permite um diálogo constante com textos, discursos, 

símbolos e práticas que circulam em arenas supralocais (Pinto 2006; 2010).

No terceiro  capítulo,  exploro  o projeto  identitário  da UCB, apresentando o 



quadro de referências normativas que informam esse projeto e as arenas nas quais ele 

é exposto, negociado e disputado. Neste capítulo, contextualizo o surgimento de um 

“movimento cigano” no Brasil e apresento o projeto identitário da UCB, considerando 

sua dimensão local, mas também as dinâmicas e interações com discursos e símbolos 

supra locais. 

No  quarto  capítulo,  confronto  o  projeto  identitário  da  UCB  ao  de  outra 

associação,  a  Fundação  Santa  Sara  Kali  FSSK,  presidida  por  Mirian  Stanescon. 

Considerando  as  diferenças  entre  essas  associações,  observo  que  cada  projeto 

identitário  tenta  definir  os  seus  diacríticos  como  autênticos,  evidenciando  que  o 

conceito de autenticidade é marcado por relações de poder. Nesse capítulo, também 

exploro  o  processo  de  reconhecimento  da  ciganidade  no  Canadá  e,  por  último, 

contrasto o processo de codificação escrita da língua romani pelo RCC e a afirmação 

da oralidade pela UCB.

O capítulo cinco focaliza discursos que foram registrados em contextos nos 

quais observei a afirmação de particularismos étnicos, que contrastam com o discurso 

nacionalista  mobilizado  pelas  associações  pesquisadas.  Nesses  contextos,  os 

elementos  invisibilizados  nos  projetos  identitários  são  afirmados  e  positivados. 

Estereótipos combatidos pelas associações são agenciados, mostrando a capacidade 

criativa dos atores, que de maneira geral não querem ser vitimizados pela narrativa 

nacionalista.  Nesse  capítulo,  observo  que  a  identidade  cigana,  diferente  daquela 

apresentada nos projetos identitários, é confrontacional.

No capítulo seis, concluo esta tese discutindo a identidade cigana a partir do 

material etnográfico apresentado, considerando as tensões geradas pelo processo de 



codificação política: a) afirmação de particularismos étnicos versus a unidade nacional 

do discurso político; b) a distância que se estabelece entre a exposição e publicidade 

em  torno  da  ciganidade  e  sua  experiência  e  performance  na  “intimidade”;  e  c) 

resistência ao conteúdo dos projetos identitários. 



CAPÍTULO 2

ROMA COMMUNITY CENTER E PROJETO IDENTITÁRIO: 

“NÃO FALE GYPSY, NÓS SOMOS ROMA”

O objetivo deste capítulo é examinar o projeto identitário do Roma Commu-

nity Center, focalizando seus elementos constitutivos, bem como o modelo normativo 

e contextos históricos e políticos que informam esse projeto. Explorando como símbo-

los, discursos e narrativas são apropriados e transformados na construção normativa 

da identidade cigana, tal como é ‘imaginada’ pelo RCC, apresento o processo de codi-

ficação da identidade roma na esfera pública no Canadá. Quais são os “denominado-

res comuns” definidos pelos agentes políticos do RCC na construção de uma identida-

de roma? Qual a relação entre esses “denominadores comuns” e os contextos históri-

cos e políticos nos quais são produzidos, afirmados e instrumentalizados? Em outras 

palavras, como é imaginada a identidade  roma? Que estratégias  representacionais 

são acionadas para construir um senso comum sobre o pertencimento a essa iden-

tidade? Essas são questões que orientam o texto deste capítulo, que tem como objeti-

vo geral apresentar um dos dois principais projetos identitários que fazem parte da et-

nografia. 

2.1 Estrutura e burocracia do RCC



 O RCC54 é uma associação criada pelo governo de Ontário, em setembro de 

1997, para dar suporte aos ciganos que pedem refúgio no Canadá, vindos de países 

europeus,  como  República  Checa,  Hungria,  Eslováquia,  Bulgária,  Romênia  e  ex-

Iugoslávia.  A  formação  do  RCC se  dá,  pois,  em  um contexto  no  qual  o  estado 

canadense precisa avaliar um número crescente de pedidos de refúgio por parte de 

ciganos  que  alegam  perseguição  étnica  em  seus  países.  Mais  especificamente,  o 

Immigration and Refugee Board of Canada IRB55, tribunal responsável pela avaliação 

e  concessão  de  refúgio,  pede  ao  governo  de  Ontário  a  criação  de  um  aparato 

burocrático que o auxilie no recebimento e análise dos pedidos de refúgio de ciganos 

europeus.

O marco de criação do RCC é a chegada de 3000 ciganos checos ao Canadá. 

Isto  demandou  do  IRB  uma  estrutura  profissional  da  qual  o  tribunal  ainda  não 

dispunha.  Era preciso tradutores  e  outros profissionais  que auxiliassem os  ciganos 

recém-chegados no encaminhamento de seus pedidos de refúgio. Além disso, para a 

análise dos pedidos, o IRB precisava de informações específicas sobre o quadro de 

perseguição aos ciganos na Europa e sobre sua identidade étnica. Em outras palavras, 

ao  lado  de  profissionais  que  pudessem  auxiliar  os  ciganos  no  que  se  refere  à 

burocracia  canadense,  o  IRB  precisava  de  orientação  em  relação  à  situação  dos 

ciganos  em seus  países  de  origem e,  mais  especificamente,  sobre  os  critérios  de 

reconhecimento étnico dos ciganos.

54 A associação é  criada  com o nome de  Roma Community Advocacy Center,  tornando-se Roma 
Community Center em torno de três anos depois. 

55  O Immigration and Refugee Board of Canada IRB é o maior tribunal administrativo independente 
do  Canadá.  É  responsável  por  analisar  e  decidir  sobre  os  pedidos  de  refúgio  e  proteção  a  
reclamantes que chegam ao Canadá, ver http://www.irb.gc.ca/eng/pages/index.aspx

http://www.irb.gc.ca/eng/pages/index.aspx


Diante  disso,  o  RCC pode  ser  definido  como  uma  associação  inicialmente 

criada  para  oferecer  aos  ciganos  esclarecimentos  sobre  os  pedidos  de  refúgio  (e 

processo imigratório de maneira geral) e, ao IRB, informações sobre a situação dos 

ciganos na Europa, bem como sobre questões relativas à sua etnicidade. Em relação a 

esse último aspecto, observo que o IRB pediu à associação que produzisse atestados 

comprovando a identidade étnica dos reclamantes a refúgio, mas isso não foi feito. De 

acordo  com  meus  principais  interlocutores  no  RCC,  Paul  Clair,  funcionário  da 

associação  desde  sua  criação,  explicou  ao  tribunal  que  não  poderia  conferir 

certificados atestando a identidade étnica. Quando solicitado, todavia, orientaria o IRB 

em relação a certos aspectos da etnicidade cigana, uma vez que a associação também 

se ocupa da produção de narrativas e discursos sobre a identidade cigana. 

Desse modo,  o RCC é uma associação dirigida exclusivamente aos ciganos 

(recém-chegados ou já estabelecidos), mas aberta a qualquer pessoa, independente de 

sua origem étnica. Para se associar ao RCC é preciso preencher um formulário e pagar 

uma taxa de admissão de dez dólares. Atualmente,  a associação tem cerca de 150 

associados  e  possui  uma  posição  financeiramente  remunerada,  o  cargo  de  diretor 

executivo, ocupado por Paul Clair de 1987 até 2011. Checo de nascimento e cidadão 

canadense devido a imigração, Paul Clair trabalhou durante mais de 15 anos como 

tradutor  de checo  e  eslovaco  no IRB.  Em razão de  seu trabalho  como tradutor  e 

conhecimentos  da burocracia  do IRB, Paul  Clair  foi  indicado para dirigir  o  RCC. 

Outro fator importante para a contratação de Paul Clair como diretor da associação foi 

a sua parcialidade como tradutor do IRB. Para juízes e outros funcionários do tribunal, 

ele  era  excessivamente sensível  às demandas  dos ciganos,  o que comprometia  seu 



trabalho  como  tradutor,  mas  o  credenciava  como  diretor  de  uma  associação  para 

ciganos. 

As demais posições no RCC são voluntárias, como os  board of directors, e 

definidas  através  de  eleição  durante  o  “Annual  General  Meeting”,  obedecendo  a 

legislação  canadense  para  associações  e  sociedades  comunitárias,  que  exige  a 

realização de um encontro anual com eleições para certas posições56.  Além disso, o 

RCC mantém um advisory committee, no qual participam ciganos já estabelecidos no 

Canadá,  entre  os  quais  ativistas  e  agentes  políticos  cujo  papel  na  associação  será 

explorado mais à frente. 

Os recursos e  fundos do RCC são em grande parte  diretamente  ligados ao 

estado canadense,  através de uma organização chamada Culture Link57.  Criado em 

1998, o Culture Link dá suporte a mais de vinte associações, muitas das quais “ethno-

specific”, como o RCC. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que oferece 

programas  e  recursos  específicos  para  o  estabelecimento  e  integração  dos  recém-

chegados  ao  Canadá58.  Funcionando  em um prédio  na  área  central  de  Toronto,  o 

Culture  Link  abriga,  em  diferentes  salas,  no  mesmo  andar  desse  prédio,  várias 

associações,  incluindo o RCC.  A sala onde funciona o RCC tem em torno de 18 

metros quadrados e acomoda elementos básicos de um escritório: fichários e arquivos, 

56 Existem muitas  posições voluntárias  no RCC e o  trabalho voluntário no Canadá é incentivado, 
sendo objeto de campanhas estatais e reconhecido curricularmente.

57 A maior parte dos recursos e fundos do RCC e do Culture Link tem origem no estado canadense, 
sendo  uma  pequena  parcela  relativa  a  doações  e  contribuições  dos  seus  associados.  90%  dos  
recursos do Culture Link são recebidos do estado através do CIC; Ontario Ministry of Citizenship;  
Culture and Recreation; Ontario Ministry of the Attorney General; United Way of Greater Toronto;  
Human Resource development Canada; Service Canada; e cidade de Toronto (Culture Link 2009). 

58 De  acordo  com  seu  website,  o  Culture  Link  possui  três  principais  objetivos:  “promover 
competências e auto suficiência, interação positiva e entendimento entre os recém chegados no país  
e  as  comunidades  já  existentes;  e  garantir  o  bem  estar  de  todos  os  seus  participantes”.  Ver 
http://www.welcomingcommunity.ca/home/about_us

http://www.welcomingcommunity.ca/home/about_us


computador, telefone, aparelho de fax, mesa, cadeira e um banco de espera. Aqueles 

que buscam atendimento no RCC também podem aguardar por ele próximos à porta 

da associação, em bancos e cadeiras que ficam no hall central do Culture Link. 

Durante  todo  o  trabalho  de  campo,  observei  que  sempre  tinha  alguém 

esperando para ser atendido. O RCC é muito procurado pelos ciganos para tratar de 

diferentes  questões,  existindo duas  demandas  principais:  primeiro,  esclarecimentos 

sobre  o  funcionamento  da  burocracia  canadense.  Os  ciganos  querem saber  como 

encaminhar  seu pedido de refúgio,  quais  os documentos  e também os prazos  para 

fazê-lo. Além disso, eles buscam se informar sobre benefícios;  assistência jurídica; 

pedidos de visto permanente e cidadania, entre outras coisas relacionadas à imigração. 

No RCC é  possível  acessar  essas  informações,  bem como  os  formulários  e  guias 

exigidos para o encaminhamento dos pedidos junto ao IRB. 

A segunda demanda é a tradução para a língua materna. O RCC conta com 

Paul Clair, que fala checo e eslovaco, e uma relação de tradutores voluntários para o 

húngaro,  romeno,  romani,  búlgaro,  entre  outras  línguas59.  A associação é  bastante 

procurada por causa desse serviço de tradução, tanto por ciganos com um baixo nível 

de compreensão do inglês, quanto por aqueles que possuem um bom nível mas que 

querem se certificar de que estão agindo corretamente em relação aos trâmites de seus 

pedidos junto ao IRB e outras questões da burocracia canadense60. 

59 A relação de tradutores voluntários constitui-se, fundamentalmente, por ciganos associados ao RCC. 
Devo destacar que os ciganos que recebem benefícios do estado canadense, tornando-se voluntários, 
podem agregar  uma quantia  a  mais  aos  valores  recebidos.  Em geral,  em torno de cem dólares 
mensais pelo trabalho voluntário.

60 Quando um recém-chegado ao Canadá não fala inglês, e não consegue encontrar outros meios para  
se comunicar com os funcionários do IRB, ele pode ser encaminhado a organizações étnicas (como 
o RCC) para encontrar alguém que fale a sua língua.



Estas são as duas principais demandas observadas durante o trabalho de campo 

e assinaladas pelos meus informantes. O RCC, no entanto, também é procurado para 

tratar de outras questões, como as que dizem respeito ao estabelecimento dos ciganos 

em Toronto. Como diz o website da associação:“Nós buscamos com agências sociais  

como Metro Shelters Committee (que trabalha com refugiados em sua chegada ao  

país) (…). Em termos práticos, nós ajudamos os refugiados ciganos no que se refere a  

achar  moradia,  problemas  do cotidiano.  Mas  sem recursos  específicos  para  essa  

área,  nosso  trabalho  envolve  apenas  voluntários  e  agências  sociais  que  podem 

apenas de vez em quando oferecer ajudar”61.

Embora  os  recursos  do  RCC sejam dirigidos  às  duas  demandas  principais 

(esclarecimentos  e  assistência  em  relação  à  burocracia  canadense  e  tradução),  a 

associação procura colaborar para a administração de vários problemas e questões. 

Observei, por exemplo, Paul Clair negociando com a companhia telefônica os valores 

das contas de telefone de algumas famílias. Especialmente entre os recém chegados, é 

comum que o consumo de telefone supere as expectativas em relação ao preço da 

conta,  sendo oportuna  a  intervenção  de  Paul  Clair  no  sentido  de  negociar  com a 

companhia  telefônica  uma  forma  alternativa  de  pagamento,  geralmente  o 

parcelamento da conta.

Outro  papel  desempenhado  pelo  RCC é  o  de  uma associação  política  cuja 

agenda inclui a construção de um projeto identitário para os ciganos no Canadá. Trata-

se  da  elaboração  de  uma  identidade  pública  para  os  ciganos,  consonante  com  a 

narrativa e discurso de seus agentes políticos. Nesse sentido, existe a preocupação da 

61 Ver http://www.romatoronto.org/about_us.html

http://www.romatoronto.org/about_us.html


associação em modificar  e  controlar  a  maneira  como os  ciganos  são definidos  na 

sociedade  canadense.  Por  isso,  a  associação  recebe  estudantes,  pesquisadores, 

ativistas, jornalistas e outros profissionais da mídia que buscam informações sobre os 

ciganos. O trabalho de recepção a pesquisadores e outros interessados é previsto pela 

associação:  “Nós  também  somos  fonte  de  informação  sobre  Roma  e  oferecemos  

palestrantes  para  seminários,  oficinas  e  encontros”.  Pesquisando  em  jornais  de 

Toronto e websites, encontrei declarações de Paul Clair como representante do RCC 

em vários textos e notícias62. Enquanto realizava trabalho de campo na associação, 

acompanhei-o sendo entrevistado por estudantes de cinema, que planejavam realizar 

um  documentário  sobre  Gypsy Jazz,  e  a  pesquisa  de  campo  da  doutoranda  em 

antropologia  Julianna  Beaudoin63. Alguns  dos  pesquisadores  cujo  trabalho 

acompanhei  na associação,  como  Julianna Beaudoin e  a produtora  cultural  Caitlin 

Mcllveen,  são  vinculados  formalmente  à  associação  e,  ao  lado  de  outros  agentes 

políticos, contribuem para a publicização e construção do projeto político identitário 

do RCC. 

Ronald Lee é o principal  responsável  pela  narrativa política que informa o 

projeto identitário do RCC, sendo de sua autoria a maior parte dos textos e artigos 

disponíveis no website da associação64. Ronald Lee nasceu em Montreal, Canadá, no 

ano de 1934. Filho de ciganos ingleses que imigraram para o país. Ronald Lee faz 

62  Ver, por exemplo, em The Toronto Star, “Czech Roma seek safe heaven”, 12 de Junho de 2009; e 
em www.parentcentral.ca “Roma children perplex local educators”, 28 de novembro de 2009.

63 Juliana Beaudoin pesquisa refugiados ciganos em Toronto focalizando o processo de determinação 
de refúgio e a política de refúgio e imigração do estado canadense. A antropóloga escreveu sua 
dissertação de mestrado em antropologia sobre o tema (Butler 2009) e, atualmente, é doutoranda 
em antropologia. O seu trabalho de campo compreende o RCC e as audiências de refúgio do IRB. 
Fui  colega  de  Julianna  Beaudoin  durante  período  de  estudo  como  estudante  visitante  do 
Departamento de Antropologia da UWO, onde tínhamos a mesma orientadora, professora Randa 
Farah. 

64 Ver http://www.romatoronto.org/

http://www.romatoronto.org/


parte de uma das “comunidades de imigração cigana” no Canadá. Ao lado do México 

e Estados Unidos, o Canadá recebeu muitos imigrantes ciganos da Europa, vindos de 

países como a Inglaterra, Hungria, Ucrânia, Rússia, Polônia e Iugoslávia65.  Ronald 

Lee se tornou um agente político na década de 1960, quando começou a escrever 

sobre os  ciganos e  a  administrar  os  problemas  práticos  e  cotidianos  daqueles  que 

viviam em sua cidade.  Como ele disse,  “Eu comecei  a trabalhar com um ativista  

Roma canadense em 1965. Ele se chamava Russel Demitro e era líder dos ciganos  

canadenses de Montreal. Eu e ele trabalhamos com a comunidade Roma através do  

kris  Romani (um tribunal  judicial  cigano) para tentar melhorar as relações  entre  

Roma e não Roma; conseguir licenças para vender carros usados, lê mão e colocar  

carta; combater o preconceito e a desinformação nos jornais e ajudar os Roma a se  

representarem”.

Embora tenha inicialmente se ocupado de questões locais, Ronald Lee, já na 

década de 1970, começa a se articular com outros agentes políticos para a organização 

de  estruturas  internacionais  de  representação  política  dos  ciganos  e  para  o 

reconhecimento e difusão de um modelo normativo para a identidade cigana que ele, 

ao lado de outros atores,  elabora durante encontros internacionais.  Dessa forma,  a 

narrativa produzida por Ronald Lee é construída em permanente diálogo com ativistas 

65  No Canadá, os ciganos aparecem no censo nacional como correspondendo a uma etnia – descrita 
como  Gypsy/Roma. Como previsto na política multicultural do país, o censo canadense informa 
sobre a identidade étnica e nacional de sua população. Ver  www.stat.can.gc.ca Existem registros 
escritos  da  presença  de  ciganos  no  Canadá  desde  o  final  do  século  XVIII.  A literatura  sobre 
imigração não incorpora os ciganos nas narrativas como “comunidades de imigrantes”, mas como 
“andarilhos” e “nômades”. Sobre os ciganos no norte da América ver os trabalhos de Sutherland 
1975; Silverman 1982; Salo 1993. Este último especificamente sobre “ciganos no Canadá”, e com a 
revisão de Ronald Lee. O livro e a revisão de Lee mereceriam uma discussão a parte. 

http://www.stat.can.gc.ca/


e  empreendedores  étnicos  que  se  articulam  através  de  organizações  e  redes 

transnacionais.

Em outras palavras, pode-se dizer que a identidade roma promovida pelo RCC 

é informada pela ‘narrativa nacional’ (Anderson 2008) elaborada por Ronald Lee e 

outros agentes políticos que, como ele, fazem parte de uma “elite intelectual cigana”. 

Nesse sentido, a identidade  roma, tal como é representada pelo discurso do RCC, é 

também um produto da imaginação nacionalista de uma ‘elite cigana’ constituída por 

agentes políticos que procuram suprimir as diferenças étnicas existentes entre aqueles 

que são definidos como  roma. Thomas Acton, intelectual envolvido no processo de 

construção  da  identidade  roma,  argumenta  que66:  “O  nacionalismo  cigano  é  

inspiração para um pequeno grupo de intelectuais e não uma ideologia de massa.  

Grupos  elitizados  têm  fomentado  a  identidade  cigana  e  eles  vêm  formando  

associações internacionais que buscam unificar ciganos de diferentes níveis” (Acton 

1974:240). 

O  histórico  de  ativismo  e  a  posição  de  Ronald  Lee  no  contexto  de  um 

“movimento  nacionalista  cigano”  são  elementos  ressaltados  por  meus  informantes 

para que ele tenha se tornado  honorary chair e membro fundador do RCC, onde é 

certamente a maior referência da produção literária e discursiva da associação. Como 

passo a  explorar,  o projeto identitário  do RCC e sua agenda política  expressam a 

66  Thomas  Acton  é  professor  de  “Romani  Studies”  na  University  of  Greenwich,  em  Londres, 
Inglaterra.  Desde  a  década  de  1970,  ele  pesquisa  ciganos,  focalizando  questões  sobre  o  
reconhecimento  legal  da  identidade  étnica  e  política  dos  ciganos.  Como  pesquisador,  ele  tem 
participado de importantes momentos de construção da identidade roma na esfera pública, como os 
encontros internacionais que serão abordados mais à frente. Por fim, ele aparece no discurso de  
informantes, como Ronald Lee, como um pesquisador não-cigano que contribuiu para a articulação 
de um movimento cigano internacional.



concepção de Ronald Lee sobre a identidade cigana, assim como a relação entre essa 

concepção e o contexto político e histórico nos quais se desenvolve. 

2.2 Gypsy ou Roma? “Agora nós devemos corretamente definir a nós mesmos” 

O RCC usa a categoria  roma ao invés de  Gypsy e justifica essa escolha com 

base na narrativa formulada por Ronald Lee, para quem,  “'Cigano' evoca todos os  

tipos de imagens estereotipadas de Roma na mente de expectadores e leitores. Cigano  

deve ser substituído por Roma. Cigano tem sido utilizado por pessoas de fora e é  

ofensivo  aos  Roma  como  índio  é  ofensivo  aos  povos  nativos  do  Canadá”67.  A 

concepção de que cigano é uma categoria ofensiva, imposta por pessoas de fora do 

grupo e marcada  por imagens estereotipadas  está  presente na narrativa  política do 

RCC, assim como no discurso de boa parte das associações, empreendedores étnicos e 

agentes políticos que promovem a identidade roma na esfera pública.

O uso da palavra  roma como uma categoria política global foi reivindicado 

pela primeira vez por organizações ciganas na Europa entre o final da década de 1960 

e  o  começo  da  década  de  1970.  Pesquisadores,  ativistas  e  agentes  políticos  de 

diferentes países começaram a ajustar suas concepções sobre a identidade cigana e 

organizaram, em 1971, uma plataforma comum no primeiro World Roma Congress 

(WRC), que tinha como objetivo oficial a mudança no pensamento sobre as pessoas 

que  esses  agentes  políticos  queriam  representar  (Vermeersch  2001:03).  Entre  os 

67 Gypsies (inglês), gitanos (espanhol), gitan (francês), zingari (italiano), zigeuner (alemão) e ciganos 
são considerados derivações do nome  Gyppe, que designa Pequeno Egito. Essa é uma região na 
Grécia, onde no século XII  foi registrada a presença de ciganos em relatos de senhores donos de 
terras e monges cristãos em peregrinação à Terra Santa. Ao longo do século XV, muitos ciganos que 
chegam em países europeus se afirmam provenientes do Pequeno Egito (Liègeois 1988:35-9).  Ver 
http://www.romatoronto.org/facts_journalists.html

http://www.romatoronto.org/facts_journalists.html


elementos presentes na plataforma construída no primeiro WRC, encontra-se a ideia 

de  que  termos  como  'Gypsy',  'Gitano',  'Tsiganes',  'Cikán',  'Cygan' e  'Cigány' são 

negativos e devem ser substituídos por roma.

As  edições  do  WRC  (sobretudo  as  duas  primeiras,  em  1971  e  1978) 

desempenharam um papel decisivo na construção de narrativas, símbolos e discursos 

sobre os ciganos. No WRC a identidade roma é codificada em elementos culturais e 

políticos, que são amplamente mobilizados por empreendedores étnicos em diferentes 

países,  incluindo  Ronald  Lee.  Ele,  entretanto,  não  apenas  mobiliza  os  discursos  e 

símbolos  definidos  nos  congressos  do  WRC.  Considero  importante  observar  que 

Ronald Lee participou das principais edições do congresso. Vivendo na Inglaterra na 

ocasião  do  primeiro  WRC,  ele  participa  do  congresso,  onde,  com outros  agentes 

políticos, criou a International Romani Union IRU.

Esta organização,  que possui status de ONG pelas  Nações Unidas,  como o 

próprio nome sugere, segue a plataforma definida no primeiro WRC e rejeita o uso do 

termo  Gypsy. A adoção da categoria  roma pela IRU é, no entanto, um dos motivos 

pelos quais a associação não conseguiu mobilizar as lideranças que esperava. Segundo 

Ronald  Lee,  “o  sonho  era  que  a  IRU fosse  uma organização  guarda chuva  que  

pudesse envolver todos os problemas romani em diferentes países que fazem parte  

das  Nações  Unidas.  O  que  aconteceu?  Lideranças  Roma  da  Europa  estavam 

preocupadas  demais  com  suas  questões  locais.  Houveram  brigas  demais  entre  

lideranças que representam Roma, Sinti, Manouche, Kaale and Romanichels, que não 

queriam se unir como Roma”.  Assim, pode-se dizer, portanto, que a codificação de 

identidades étnicas plurais em uma única categoria gera resistências. Não são todos os 



agentes  políticos  que  reconhecem  o  modelo  normativo  para  a  identidade  roma 

definido pelo WRC e que informa organizações como a IRU e o RCC. 

No discurso de Ronald Lee, roma é a categoria mais apropriada para se referir 

a uma pluralidade de identidades étnicas porque corresponde a uma palavra da língua 

romani que é utilizada pela maioria dos ciganos para se auto definir. Ele argumenta 

que, embora reconheça a existência de outras categorias para a auto designação, roma 

é mais abrangente e, além disso, faz parte da língua romani, definida como a “língua 

dos  ciganos  durante  o  primeiro  WRC”68.  No  discurso  de  meus  informantes,  a 

afirmação da categoria roma como uma palavra da língua romani torna o seu uso um 

dado pouco passível de dúvidas e questionamentos.

O romani foi definido como a língua dos roma no primeiro WRC69 e, em razão 

de sua grande variação dialetal, iniciativas de codificação que pudessem padronizá-la 

começaram a ser estabelecidas. De maneira geral, essa codificação, que se torna uma 

questão importante  no quarto WRC, em 1990, tem sido feita  com base no dialeto 

falado  pelos  ciganos  kalderash,  porque,  segundo  um  informante,  “existem  mais 

gramáticas  e  dicionários  contemporâneos  disponíveis  em  Vlax  do  que  em  outro  

qualquer dialeto, e mais publicações, teses e trabalhos... É muito claro portanto que  

para a padronização da língua,  o uso do dialeto Kalderash seria a escolha mais  

lógica”. Esta escolha, entretanto, não é muito lógica para os informantes que não são 

68  A  concepção  europeizada  da  condição  nacional  vinculada  à  propriedade  privada  da  língua 
(Anderson 2008) teve enorme influência na construção do ‘nacionalismo cigano’. A ideia, presente  
em Herder, de que “cada povo tem sua formação nacional assim como a sua língua”, faz parte da 
imaginação  política  de  agentes  políticos  que  conferem  profundidade  histórica  à  nacionalidade 
cigana por meios linguísticos, como vamos ver.

69 Na quarta edição do WRC, a língua romani passa a ser objeto de políticas específicas que visam sua 
codificação escrita e, portanto, padronização. 



Kalderashs  e reclamam da posição  hegemônica  que  estes  ocupam no processo de 

codificação identitária. 

Exploro o desacordo em relação aos ‘denominadores comuns’ definidos pelo 

nacionalismo cigano mais  à  frente,  mas observo aqui que os atores  que não estão 

interessados  na  construção  desses  denominadores,  explicitam  sua  oposição.  Esses 

atores  reclamam  que  a  codificação  é  feita  com  base  em  uma  “representação” 

específica e resistem à construção de uma “narrativa nacional”70.  Exploro a tensão 

gerada  pela  codificação  escrita  de tradições  orais  nos  capítulos  4 e  5.  No cap.  4, 

focalizo  o  “desacordo”  em relação  aos  ‘denominadores  comuns’  das  associações, 

recorrendo  ao  conceito  de  “community  of  disagreement”,  desenvolvido  pelo 

antropólogo  Andrew  Shryock  (1997).  No  cap.  5,  mostro  que  esse  “desacordo” 

estrutura  os  contextos  da  “intimidade  cultural”,  nos  quais  os  sujeitos  não  se 

preocupam em adequar seu  discurso, baseado em diferenças e tensões identitárias, a 

narrativas nacionais.

Informantes  e  autores  (Marushiakova  &  Popov  2004)  consideram  que  o 

nacionalismo cigano emerge entre kalderashs, na Romênia no começo do século XX. 

Por  isso,  o  projeto  nacional  cigano tem como referências  elementos  culturais  que 

correspondem aos  kalderashs. A língua é um deles, mas também o nomadismo e o 

caráter  apátrida:  “Eles  pagavam  um  imposto  anual  e  foram  liberados  para  se  

deslocarem de um lugar para outro sem limitações, também preservaram seu governo  

70  Exploro a tensão gerada pela codificação escrita de tradições orais no capítulo 4 e 5. No cap. 4,  
focalizo o “desacordo” em relação aos ‘denominadores  comuns’ das associações,  recorrendo ao 
conceito de “community of disagreement”, desenvolvido pelo antropólogo Andrew Shryock (1997). 
No cap. 5, mostro que esse “desacordo” estrutura os contextos da intimidade cultural, nos quais os 
sujeitos não se preocupam em adequar seu discurso, baseado em diferenças e tensões identitárias, a  
narrativas nacionais.



interno  próprio  e  autônomo e  permaneceram quase  sem se  integrar  no  ambiente  

social em que viveram sem nenhum sentimento de pertencimento ao lugar ou país  

aonde viveram (geralmente de forma temporária)” (2005:43)71. 

No contexto do RCC, observei que são poucos os falantes do romani. Durante 

uma reunião da associação, ficou claro que a competência da língua se limita a um 

universo pequeno de pessoas e que estas são, em geral, agentes políticos. Esta reunião 

estava sendo conduzida em inglês com tradução para o húngaro até que membros da 

audiência reclamaram a ausência de tradução para o romani72. Mais especificamente, 

dois senhores pediram que a reunião fosse ministrada em romani com tradução para o 

inglês,  uma  vez  que  sendo  o  RCC uma  associação  cigana,  a  primeira  língua  da 

associação deveria ser o romani. A diretora do RCC, que coordenava a reunião, disse 

aos senhores que ela não falava romani e que o número de falantes naquela audiência 

não justificava a tradução. Os senhores, entretanto, insistiram no argumento de que a 

reunião deveria ser conduzida na “língua dos ciganos”. A diretora, claramente irritada 

com sucessivas interrupções na reunião por causa dessa questão, pediu então para que 

algum voluntário fizesse a tradução para o romani. Como ninguém se candidatou, nem 

ao menos os senhores que pediram a tradução, foi perguntado quem falava  romani. 

Em um universo de aproximadamente trinta de cinco pessoas, apenas cinco disseram 

falar a língua, entre elas Ronald Lee.

71 Nas primeiras décadas do século XX, associações ciganas são formadas em vários países europeus e 
na diáspora, como nos Estados Unidos.  Sobre o histórico de associações ciganas na América, ver 
Bernal, 2002. Devo destacar que, na narrativa sobre o nacionalismo cigano, autores nacionalistas  
mencionam a coroação de Janusz Kwiek, em 1937 na Polônia, como o “rei dos ciganos”, como 
exemplo de um contexto no qual começa-se a desenhar projetos nacionais para os ciganos. Mais à  
frente, exploro a influência de movimentos nacionalistas, como o sionismo, no nacionalismo cigano. 

72  O RCC conta com um número muito expressivo de associados cuja origem nacional é a Hungria, o 
que explica a tradução para a língua.



A evidência de que o número de pessoas que possuem competência na língua é 

muito pequeno reforçou o argumento da diretora de que a maioria dos ciganos não fala 

romani,  não  sendo  necessária,  portanto,  a  tradução.  Ainda  assim,  os  senhores 

continuaram a reclamar sob o argumento de que o RCC era uma associação controlada 

por gadje (não ciganos). Eles dirigiram críticas a todos os agentes políticos do RCC, 

poupando apenas Ronald Lee. Conversando com um dos senhores o porquê dele não 

ter  criticado  Ronald  Lee,  ele  me  falou  que  diferente  dos  demais  diretores  da 

associação, ele é de fato cigano, o que se atesta através de seu domínio e fluência no 

romani. 

A língua é mais do que um ‘denominador comum’ no discurso que pretende 

afirmar a unidade roma, ela é também um dispositivo de poder.  De maneira geral, é 

bastante significativo que as posições de poder, reconhecimento e status no contexto 

do ‘nacionalismo cigano’ sejam ocupadas por falantes do  romani. Além de terem o 

domínio da língua, a maioria dos agentes políticos é constituída de indivíduos cuja 

profissão  consiste  em  larga  medida  no  manuseio  da  língua  (ainda  que  não 

necessariamente o romani): escritores, professores, linguistas, advogados e músicos, o 

que  certamente  contribui  para  um papel  de  destaque  na  produção  de  narrativas  e 

discursos públicos sobre os ciganos.  A posição de poder conferida aos falantes do 

romani  é análoga  aos falantes  do árabe nas instituições  islâmicas  no Brasil,  como 

descreve Paulo Hilu Pinto em sua etnografia:  “Os descendentes de árabe que não  

falam a língua costumam ser alvo de suaves repreensões jocosas que reforçam o  

valor da língua como diacrítico cultural constituinte da fronteira étnica. Além disso, é  

bastante significativo que todas as posições de poder e status dentro da comunidade  



sejam  ocupadas  por  falantes  de  árabe,  demarcando  claramente  uma  hierarquia  

étnica dentro da comunidade” (2005:232).

Durante o trabalho de campo, ativistas de diferentes países me falaram sobre 

Ronald Lee como uma referência obrigatória para minha pesquisa no Canadá, entre 

outras razões por ele ter se dedicado ao estudo e codificação da língua  romani. O 

músico  e  ativista  ucraniano  Eugene  Hutz,  que  conheci  no  Rio  de  Janeiro,  me 

recomendou entrevistá-lo. Afirmando categoricamente que ele é uma “pessoa ímpar 

para a cultura cigana, um grande escritor e conhecedor da língua cigana”, Eugene 

destacou a importância dos dicionários elaborados por Ronald Lee73.

Neste  empreendimento,  a  língua  romani foi  codificada  em dois  dicionários 

(romani/kalderash – inglês e inglês – romani/kalderash), publicados em conjunto com 

o guia  Learn Romani74.  Não é  comum a  codificação  escrita  do  romani,  existindo 

poucos títulos  publicados  na língua.  Os dicionários  de Ronald Lee e  da jornalista 

bósnia Hedina Sijercic são os únicos publicados no Canadá e, de modo geral, embora 

existam léxicos  da  língua  romani e  sua forma  correspondente  no  inglês,  eles  não 

contêm um número expressivo de palavras  e explicações  normativas  em relação à 

língua.

A codificação escrita da língua romani por Ronald Lee está relacionada à sua 

proposta  de codificação  da identidade  cigana  em narrativas,  símbolos  e  discursos. 

Como escritor, Ronald Lee tem se dedicado à formulação de uma proposta normativa 

para a língua e para a identidade cigana em termos mais amplos. Ele argumenta que 

seu trabalho de codificação se justifica,  porque  “nós estamos sendo erroneamente  
73 Como  outros  ativistas,  Eugene  recorre  ao  material  produzido  por  Ronald  Lee  para  o 

desenvolvimento de sua competência na língua romani.
74 Sobre os livros publicados por Ronald Lee, ver http://kopachi.com/books1.html

http://kopachi.com/books1.html


definidos  por  pessoas  de  fora.  Agora  nós  devemos  corretamente  definir  a  nós  

mesmos”.  Definir  corretamente  a  si  mesmos  significa,  por  exemplo,  a  adoção  da 

categoria  roma que,  como vimos,  para Ronald Lee,  além de não ser marcada  por 

estereótipos  negativos  como  a  palavra  Gypsy,  é  um  termo  da  língua  romani  e, 

portanto, uma categoria nativa. 

O uso da categoria  roma é bastante  consensual entre os agentes políticos e 

empreendedores étnicos ligados ao RCC. Durante o trabalho de campo, estive sempre 

muito atenta ao uso das categorias  roma e Gypsy e observei que se, por um lado, os 

responsáveis pelo discurso público da associação usam o termo roma, por outro lado, 

os ciganos, que procuram atendimento na associação e que possuem pouca influência 

no que se refere à construção de seu discurso público, questionam a categoria. Mais do 

que questionar  a  palavra  roma,  eles  questionam o fato da associação considerar o 

termo Gypsy negativo e depreciativo. 

Nesse sentido, não é consensual entre os ciganos que vivem em Toronto a ideia 

de que Gypsy seja uma palavra ofensiva. Durante o encontro anual do RCC, ciganos 

do Kosovo me disseram se sentir ofendidos por  Gypsy ser considerado inadequado, 

pois é desta forma que eles se referem a si mesmos. Conforme me explicaram, como 

eles não falam romani, sendo esta uma língua estranha a eles, é através da categoria 

Gypsy que designam sua identidade étnica. Paul Polansky observa que os ciganos do 

Kosovo preferem ser chamados de  Gypsy ao invés de  rom, porque a palavra  Gypsy 

salvou muitos ciganos de serem mortos. Os roma eram identificados e enviados para 

campos de concentração durante a ocupação nazista e “campos de refugiados” durante 

a guerra da Iugoslávia, no final da década de 1990. Por causa disso, muitos sentem 



orgulho do termo Gypsy (2006:59). Apesar disso, no contexto do RCC, eles procuram 

utilizar a categoria  roma, porque na associação “deve prevalecer o discurso de seus  

diretores”. 

Acompanhando a rotina do RCC, observei que muitos ciganos procuram se 

adequar ao modelo normativo para a etnicidade cigana construído pela associação. 

Dessa forma, notei que havia pessoas que intercalavam as categorias roma e Gypsy de 

acordo com os sujeitos da interação. Diante dos diretores e outros agentes políticos do 

RCC,  eles  falavam  roma,  mas  comigo  e  entre  si,  eles  diziam  Gypsy e  sua forma 

correspondente na língua nativa. Também era comum que falassem 'cikán', 'cygan' e 

'cigány' comigo, especialmente quando sabiam que em minha língua Gypsy é cigano. 

De maneira geral, percebi que  roma era uma categoria  outsider para muitos 

ciganos. No RCC observei uma família que esperava atendimento comentando entre si 

o uso dessa categoria como um fato curioso. Apontando para os cartazes que estão nas 

paredes  do  RCC,  a  filha  do  casal  destacava  para  os  seus  pais  a  palavra  roma. 

Perguntei  para eles  se usavam a categoria  e  eles  me disseram que,  embora  não a 

usassem na esfera doméstica, deveriam utilizá-la no RCC e de forma mais ampla no 

Canadá.

O uso  da  palavra  Gypsy no  RCC é  fonte  de  tensão  entre  os  seus  agentes 

políticos e as pessoas que eles querem representar, ou seja, os ciganos. Quando estes 

últimos recorrem ao termo em encontros e atividades públicas do RCC costumam ser 

repreendidos75.  Especialmente  durante  o  encontro  anual  do  RCC,  observei  que  os 

75 Essa tensão não foi observada no contexto da rotina de atendimentos do RCC, quando as questões  
burocráticas ocupam um lugar central. Acompanhei o atendimento a muitas pessoas e Paul Clair 
nunca as repreendeu por não usar o termo roma. Apenas observei, certa vez, ele explicando para um 
casal que roma era a categoria mais adequada para se utilizar no IRB, porque sinalizava que eles  
eram membros de um grupo étnico. Ele disse que roma tem uma conotação diferente, uma vez que 



ciganos eram publicamente advertidos de que deveriam falar roma ao invés de Gypsy 

ou seus correspondentes como  'cikán', 'cygan'  e 'cigány'. Neste encontro, depois de 

ouvir que um dos membros da audiência falou Gypsy, a atual diretora do RCC, Gina 

Csanyi,  que coordenava a mesa do encontro, interrompeu sua fala para argumentar 

que  aqueles  que  usavam a categoria  Gypsy “não tinham consciência  da opressão  

sofrida  pelo  povo  Roma  e  do  quanto  a  palavra  Gypsy  era  um  exemplo  dessa  

opressão”.  Ela  mencionou  que  o  processo  de  assimilação  forçada  que  os  ciganos 

sofreram (como, por exemplo, na Hungria, país de seus pais) não permitiu que eles 

utilizassem sua língua e se auto definissem corretamente, sendo obrigados, por isso, a 

usar Gypsy, uma palavra que lhes foi imposta por não ciganos76.

A antropóloga Julianna Butler também registrou a normatização imposta pelos 

agentes políticos do RCC no que se refere ao uso da categoria roma. Ela descreveu em 

sua dissertação o episódio em que uma mulher do Kosovo levantou sua mão durante 

uma reunião, a fim de contribuir com o tópico de discussão da mesa, e ao utilizar a 

palavra Gypsy foi repreendida: “Ela estava propondo um tipo de programa para que  

as crianças pudessem manter e aprender vários aspectos da cultura cigana, incluindo  

dança,  música  e  língua.  Antes  que  ela  pudesse  terminar  de  falar,  um diretor  da  

associação  a  interrompeu  para  corrigir  sua  linguagem:  'Nós  somos  Roma,  não  

ciganos'  (…)  depois  de  um  instante,  ela  continuou  sua  ideia,  somente  usando  a  

palavra cigano de novo com pessoas próximas e seus familiares” (Butler 2009:88).

Gypsy designa não apenas os membros de um grupo étnico, mas também sujeitos considerados 
desviantes e viajantes.

76  Gina Csanyi nasceu no Canadá e é filha de ciganos húngaros que imigraram para o país durante a  
Revolução na Hungria em 1956.



A questão do uso das categorias  roma e Gypsy foi problematizada com meus 

informantes. Conversei com Paul Clair sobre isso, lembrando a ele que muitos ciganos 

que  conheci  no  Canadá  não  usavam  o  termo  roma.  Ele  observou  que,  embora 

reconheça que nem todos os ciganos se auto definam como  roma,  apoia o uso da 

categoria porque ela é a mais consensual entre ativistas em todo o mundo e, além 

disso,  seu  uso  corresponde  a  uma  estratégia  do  RCC  para  a  construção  de  uma 

identidade  pública  para  os  ciganos,  livre  dos  estereótipos  relacionados  a  palavra 

Gypsy. 

Como vimos, para os agentes políticos que defendem o uso da categoria roma, 

Gypsy corresponde a uma palavra que “imediatamente traz à mente representações 

equivocadas e negativas” e que, portanto, não deve ser utilizada, seja no contexto do 

RCC ou da sociedade canadense de maneira mais ampla. Para promover a substituição 

de  Gypsy por  roma,  difundindo o  projeto  identitário  do  RCC,  existem programas 

especiais, como cursos, palestras e exibições de filmes em escolas, centros culturais e 

universidades:  “O  Roma  Community  Center  oferece  apresentações  em  escolas  e  

organizações  sobre  a  história,  cultura  e  língua  do povo Roma.  Nosso  objetivo  é  

combater  estereótipos  negativos  (…)  Podemos  trabalhar  com  sua  escola  ou  

organização, em conjunto, para criar um programa adaptado às suas necessidades  

específicas”77.

Devo destacar que meus informantes no RCC consideram que seu trabalho na 

difusão da categoria  roma tem alcançado sucesso. Segundo me disseram, o sistema 

educacional canadense tem reconhecido a categoria roma e criticado a palavra Gypsy. 

77 Ver http://www.romatoronto.org/resources_presentations.html

http://www.romatoronto.org/resources_presentations.html


Os livros didáticos na província de Ontário, por exemplo, estão deixando de usar a 

palavra Gypsy e adotando a categoria roma. Além disso, devo mencionar que o RCC 

elaborou, com o Toronto District School Board78, um módulo do currículo para escolas 

primárias sobre “História e cultura roma”. 

Cabe notar que nas universidades onde estive no Canadá79, fui repreendida ao 

usar o termo  Gypsy por várias pessoas (e não apenas por ativistas, antropólogos e 

pessoas  de  outras  ciências  humanas).  Didaticamente  meus  interlocutores  me 

explicaram porque não deveria usar a palavra, recorrendo aos mesmos argumentos do 

RCC, ou seja,  Gypsy é uma palavra imposta e vinculada a uma série de estereótipos 

negativos. 

Sempre  utilizando o  termo  Gypsy,  pude  observar  a  abrangência  da palavra 

roma.  De fato,  considerando o número de vezes em que fui repreendida ao usar a 

palavra Gypsy, posso dizer que roma é uma categoria bastante difundida no contexto 

das  universidades  canadenses.  Da mesma forma,  a  literatura  acadêmica  e  ativista, 

outras organizações, como o IRB, e a mídia recorrem a essa categoria mesmo quando 

também fazem uso da palavra  Gypsy. Como observei, é muito comum encontrar as 

seguintes  sentenças:  “Roma,  popularmente  conhecidos  erroneamente  como  

ciganos...”,  “Ciganos,  que  preferem  ser  chamados  de  Roma...”  e  ainda  “Roma,  

também chamados ciganos...”.

Sem desconsiderar a importância do RCC para a difusão da categoria  roma, 

considero  que  a  abrangência  de  seu  uso  se  relaciona  diretamente  à  política 

78 Toronto School District Board é a maior “rede educacional” no Canadá, responsável por auxiliar as 
escolas  do  país  em  diferentes  assuntos  educacionais  e  administrativos.  Ver 
http://www.tdsb.on.ca/aboutUs/

79 University of Toronto, em Toronto; University of Western Ontario, em London, e McGill University, 
em Montreal.

http://www.tdsb.on.ca/aboutUs/


multicultural do estado canadense. Esse ponto, no entanto, será explorado ao fim deste 

capítulo. 

2.3 Denominadores comuns e símbolos políticos

Neste tópico, focalizo determinados elementos que estão presentes no projeto 

identitário do RCC e de que maneira eles se relacionam com os agentes políticos que, 

como Ronald Lee, imaginam os ciganos como uma comunidade globalizada baseada 

na  etnicidade.  Em  outras  palavras,  descrevo  os  elementos  culturais  que  foram 

objetivados como marcadores  da “fronteira étnica” (Barth 1998:15) que definem a 

identidade cigana em um nível supralocal.

O  RCC  promove  a  ideia  de  que  os  ciganos  são  uma  “minoria  étnica 

transnacional80” que, apesar de sua grande heterogeneidade, possui “denominadores 

comuns”.  Tais  denominadores  foram afirmados  durante  as  edições  do  WRC e  os 

principais são: a categoria  roma e a língua romani; a Índia como lugar de origem; e 

um histórico  de  perseguição.  No  WRC também foram definidos  dois  importantes 

símbolos  políticos  para  os  ciganos:  a  bandeira  e  o  hino  –  ambos  devidamente 

incorporados  ao  projeto  identitário  do  RCC.  Considerando  que  o  histórico  de 

perseguição será focalizado no próximo tópico, passo a abordar, primeiro, os símbolos 

80 “Minoria” designa mais do que um grupo minoritário, não sendo apenas um conceito demográfico. 
No  contexto  canadense,  o  termo  é  amplamente  mobilizado  para  expressar  a  pluralidade  da 
sociedade e a posição minoritária e em “desvantagem” de determinadas grupos étnicos e religiosos.  
Sobre o conceito de minoria no Canadá, ver Bannerji 2000.  Analisando o discurso do RCC, pode-se 
dizer que não existe uma distinção entre “minoria étnica” e “minoria nacional”.  A identificação 
como  “minoria  nacional”  é  evitada,  no  entanto,  porque  os  agentes  políticos  da  associação 
reconhecem que os  ciganos  possuem diferentes  identidades  nacionais.  Assim,  a  “ciganidade”  é 
tratada como etnicidade e não nacionalidade por ser a primeira supostamente mais exclusiva. Além 
disso,  o  nacionalismo  tem sido  representado  no  discurso  do  RCC como  algo  ligado  a  grupos 
nacionalistas que afirmam a supremacia da raça branca. O vocabulário nacionalista aparece,  em 
geral, ligado a esses grupos.



políticos  e,  depois,  os  demais  “denominadores  comuns”,  assim  como  o  contexto 

político e histórico que os informam.

A bandeira cigana é um símbolo amplamente mobilizado nas redes de ativismo 

cigano. Com base no trabalho de campo, posso dizer que a bandeira é um diacrítico 

político, observado em todos os contextos nos quais os atores estão envolvidos com a 

produção de discursos públicos. A bandeira, dessa forma, está presente no RCC. A 

sala onde funciona o RCC, embora assemelha-se a uma repartição pública qualquer do 

estado canadense, se diferencia dela pelos símbolos que ostenta em seu âmbito, como 

a bandeira cigana que ocupa boa parte da parede central da associação81. 

A bandeira  verde e azul com uma roda vermelha no centro está na sala da 

associação, no formulário para novos associados e em boa parte do material produzido 

pela associação. Outro símbolo do RCC é a sua logomarca cujo design é claramente 

inspirado na  bandeira  cigana,  reproduzindo suas  cores  e  a  roda.  A logomarca,  no 

entanto, também tem uma inspiração local. Segundo seus idealizadores, a torre e a 

representação urbana são referências à cidade de Toronto. 

           Bandeira cigana                            Logomarca do RCC

   

81 Bandeiras  que  remetem  a  identidades  religiosas,  étnicas,  nacionais  diferenciam  os  espaços 
comunitários e associativos que funcionam no Culture Link.



A bandeira  tem centralidade  no  que  se  refere  aos  símbolos  observados  no 

RCC,  estando  sempre  presente  nos  eventos  organizados  pela  associação.  Nessas 

ocasiões,  costumam  ser  comercializados  bonés  e  camisetas  estampados  com  a 

bandeira. Esses itens, de maneira geral, não despertam o interesse das pessoas que 

participam das atividades  do RCC, com exceção de seus  agentes  políticos  ou dos 

ciganos que em seus países estavam vinculados a organizações ciganas e ONGs. Esse 

é o caso de Zóltan Horvath. Ele, que comprou um boné, foi membro de uma comissão 

de direitos humanos na Hungria.

Nos eventos mais importantes do RCC, outro “emblema nacional” presente é o 

hino cigano, que costuma ser executado na abertura ou encerramento das atividades. 

Durante o encerramento do encontro anual, acompanhei o hino sendo tocado ao piano 

por  Ronald  Lee  e  cantando  em  romani por  um dos  associados  do  RCC.  O hino, 

originalmente com letra em  romani, foi traduzido para o inglês por Ronald Lee - a 

versão de sua autoria está disponível no website Wikipédia82.

O hino e a bandeira foram definidos como símbolos identitários no primeiro 

WRC, mas já tinham sido elaborados anteriormente. Na década de 1960, o músico 

cigano, de origem sérvia, Saban Bajramovic escreveu a música Djelem Djelem como 

parte  de  seu  amplo  repertório.  A  autoria  dessa  música  que  corresponde  ao  hino 

também é creditada a Zarko Jovanovic, também ele cigano e sérvio, que durante o 

segundo WRC, em 1978, fez alterações na letra e na melodia de Saban Bajramovic. 

Existem outras  versões  para a autoria  da música.  Segundo Marushiakova e 

Poppov, o músico cigano Milan Aivazov, nascido em 1922 na Bulgária, “disse que ele  

82 Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_anthem 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_anthem


se  lembra  da  melodia  popular  de  Zhelim,  Zhelim  vindo  de  seu  avô,  mas  ele  se  

esqueceu da letra antiga.  Ele acha que a música é extremamente melodiosa,  mas  

costumava ser tocada em um tempo triplo e que foi realmente uma música romena  

velha reescrita por músicos ciganos na Sérvia que mudou o tempo” (1995:22).

A música,  definida  como hino,  é  bastante  conhecida  em países  europeus - 

Romênia,  Hungria,  República  Checa,  Rússia  e  antiga  Iugoslávia  -,  mas  não 

necessariamente como o “hino dos ciganos”. Um interlocutor húngaro me falou que 

quando esteve na Sérvia notou que a música era muito popular. Segundo ele, o músico 

Saban  Bajramovic,  reconhecido  como  seu  autor,  popularizou  Dzelem  Dzelem nas 

décadas de 1970 e 8083. Ele disse ainda ter observado que, embora soubesse que Saban 

Bajramovic fosse cigano, não reconhecia a música como uma música cigana, mas sim 

como uma canção sérvia. Apenas quando chegou em Toronto descobriu que a música 

era considerada um hino e, além disso, que os ciganos possuem uma bandeira.

 A bandeira afirmada como um símbolo supralocal da identidade cigana no 

WRC  é  uma  reformulação  da  bandeira  desenhada  no  Congresso  da  General 

Association  of  Gypsies  of  Romania,  em 1933.  Este  Congresso  é  descrito  como  o 

primeiro  evento  internacional  com  o  objetivo  de  reunir   ciganos  europeus84.  A 

bandeira elaborada neste Congresso tinha as cores verde e azul. A roda vermelha que 

83 Saban Bajramovic  foi  um músico  extremamente  popular  na  Sérvia.  O coronel  Tito  manifestou 
publicamente sua admiração por ele e, em seu funeral no ano de 2008, esteve presente o presidente  
sérvio Boris Tadic. Sobre Saba Bajramovic, ver http://www.sabanbajramovic.com/

84 O Congresso organizado por  Gheorge  Nicolescu,  agente  político cigano que esteve à  frente  da 
General Association of Gypsies of Romanian, teve como título “United Gypsies of Europe”, sendo 
descrito  como um marco  importante  para  o desenvolvimento de  uma “comunidade imaginada” 
transnacional cigana. Antes dessa associação, existiram outras associações ciganas, como a General 
Union of Romanies of Romania UGRR, fundada na Romênia em 1926 e que funcionou até 1948, 
quando teve suas atividades encerradas pelas autoridades comunistas. A UGRR foi uma importante 
organização  cigana  e  se  considerarmos  suas  estatísticas,  em  1939,  ela  contava  com  784,793 
membros.  Esta  associação  foi  criada  por  um  agente  político  não  cigano  chamado  Lazarescu 
Lazurica, responsável pela produção de publicações sobre ciganos (Hancock 2005:115).

http://www.sabanbajramovic.com/


aparece no centro, tal como vimos acima, foi acrescentada durante o WRC, em 1971: 

“No Congresso, a bandeira verde e azul da conferência de 1933, agora com uma  

roda  vermelha,  com 16 chakras  foi  reafirmada como emblema nacional  do  povo  

romani” (Hancock 2002:120).

A roda vermelha é uma referência à Índia, cuja bandeira possui uma roda com 

24 chakras. Mais precisamente, segundo um informante no RCC, a roda da bandeira 

cigana, que tem 16 chakras, é, na realidade uma referência às 16 chakras da “roda de 

Gandhi”. Como ele disse, “a roda romani que está no centro da bandeira está ligada  

a nossa origem indiana. Isso representa o movimento e a origem, mas se você olhar a  

roda,  percebe  que  a  da  nossa  bandeira  tem  16,  simbolizando  os  16  pontos  do  

movimento de Gandhi pela independência econômica da Índia”.

       
Bandeira da Índia            Gandhi e sua roda,    

foto de Maragaret Bourke-White    

No RCC, assim como em outros espaços de promoção da identidade roma, a 

origem  indiana  dos  ciganos  é  afirmada.  A  Índia  tem  um  lugar  importante  na 

codificação  da  identidade  roma,  tal  como é  proposta  pelo  RCC,  pelas  edições  do 

WRC e organizações internacionais como a IRU. Como passo a explorar, o país é 

definido como um “denominador comum” para os ciganos e, além disso, desempenha 



um  papel  de  destaque  na  articulação  de  encontros  e  no  reconhecimento  de 

organizações ciganas na esfera pública.

No primeiro WRC, a origem indiana dos ciganos é afirmada e, com ela, se 

fortalece a imagem de antiguidade tão essencial à idéia subjetiva de nação (Anderson 

2008:80).  Primeiramente,  a  origem  indiana  foi  problematizada  e,  ao  final  do 

congresso,  estabelecida  como  um  fato  cuja  evidência  se  baseia  na  pesquisa  de 

linguistas  e  historiadores.  As  semelhanças  observadas  entre  a  língua  romani e  o 

sânscrito  foram  consideradas  as  principais  e  mais  consistentes  evidências  dessa 

origem.  A língua aqui se converte em um acesso privilegiado para a construção de 

verdades ontológicas. Como os romances de fundação, sobre os quais Edward Said 

(1995) escreveu, a língua se apresenta como um elemento importante na construção 

coletiva de um passado e de um “nós” comum85. A partir da língua se tem uma espécie 

de confirmação da solidez dessa identidade. O argumento central na afirmação de uma 

origem indiana  é,  portanto,  linguístico:  “Na segunda metade do século  XVIII (…) 

pesquisadores na Europa começaram a descobrir que a língua romani, de fato, veio  

da Índia. Palavras básicas, como alguns numerais e termos familiares, e nomes de  

partes do corpo e ações eram demonstravelmente indianas. Então eles concluíram  

que se a língua era originalmente indiana, seus falantes muito provavelmente também  

eram”86.

85  A ênfase em uma origem não é exclusiva ao nacionalismo cigano. Como argumenta Gellner, a  
identidade  nacional  é  representada  como algo  primordial  -  “está  lá,  na  verdadeira  natureza das 
coisas”,  algumas  vezes  adormecida,  mas  sempre  pronta  para  ser  "acordada"  de  sua  "longa,  
persistente  e  misteriosa  sonolência",  para  reassumir  sua  inquebrantável  existência  (Gellner 
1983:48).

86 Ver  http://www.oocities.org/~patrin/mythandreality.htm A bandeira  curda  também é  inspirada  na 
Índia e que, como no caso dos ciganos, a origem indo ariana, em termos étnicos e linguísticos, é  
afirmada.  Essa informação corresponde à comunicação oral  de Paulo Gabriel  Hilu da R.  Pinto 
durante seu curso “Questões do Oriente Médio Contemporâneo”, em 13 de setembro de 2012, no 
Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro. 

http://www.oocities.org/~patrin/mythandreality.htm


O autor do trecho destacado acima é o agente político Ian Hancock, cigano 

inglês que vive nos Estados Unidos, onde é professor na Universidade do Texas. Ele 

nasceu em 1942 e é da mesma geração de Ronald Lee, com quem esteve à frente da 

IRU  e  com  quem  vem  produzindo  uma  narrativa  nacional  consonante  com  a 

codificação proposta no WRC. Assim como Ronald Lee, Ian Hancock participou do 

primeiro WRC e tem um papel de destaque na difusão dos elementos definidos no 

congresso como constitutivos da identidade  roma. Sua importância tem duas razões 

principais:  primeiro,  sua  produção  literária  sobre  a  identidade  roma é  extensa  e 

influente; e, segundo, sua participação na esfera pública como intelectual, porta-voz e 

representante dos ciganos é reconhecida87. 

Sendo um agente político, que também é acadêmico, autor de livros e artigos, 

Ian  Hancock  se  tornou  uma  referência  importante  na  narrativa  política  do  RCC. 

Ronald Lee, que não conta com a mesma autoridade de Hancock no que se refere à 

produção discursiva sobre os ciganos, recorre a ele para fundamentar e legitimar seus 

argumentos. Nesse sentido, é possível dizer que a “narrativa político biográfica” dos 

ciganos segundo o RCC sustenta-se na produção de Hancock. Essa produção, por sua 

vez, sintetiza o trabalho de pesquisadores que escreveram sobre a origem dos ciganos, 

entre os quais os orientalistas Godfrey Leland e Richard Burton. Também, para eles, o 

principal argumento para a afirmação da origem indiana é linguístico. Por exemplo, 

em  “The  Jew,  the  Gypsy  and  El  Islam”,  Richard  Burton  observa  que  “parece  

provável a partir da aparência e outras peculiaridades da raça dos ciganos que eles  

87 Ian Hancock tem mestrado e doutorado pela University of London (School of Oriental and African  
Studies) sobre “African linguistic”, focalizando línguas crioulas. Os artigos e livros de Ian Hancock 
sobre  os  ciganos  são  referências  para  a  literatura  ativista,  mas  também  acadêmica.  Alguns 
pesquisadores  recorrem  à  produção  intelectual  nativa,  porque,  como  tal,  ela  representaria  a 
verdadeira “voz dos ciganos”. Ver, por exemplo, Butler 2009 e Fischer 2011.



são indianos. De 130 palavras usadas pelos ciganos na Síria, não menos do que 104  

pertencem à classe Indo-Persa” (Burton 1898:139). 

As  similaridades  entre  as  línguas,  observadas  por  pesquisadores  europeus 

desde  o  século  XVIII,  são  apresentadas  como  o  principal  argumento  da  origem 

indiana88. Para Hancock e Ronald Lee, depois que esses pesquisadores concluíram que 

os  ciganos  são  originários  da  Índia,  coube  a  eles,  intelectuais  ciganos,  responder 

quando os ciganos a deixaram, como e por que. A “narrativa político biográfica” de 

Hancock  e  Lee  responde  a  essas  perguntas  e,  em linhas  gerais,  afirma  que:  “As 

pessoas que posteriormente  seriam conhecidas  como os  Roma são originárias  do  

noroeste da Índia e fizeram parte da Confederação Rajput. Eles foram forçados a  

deixar a região no século 11 AD por causa de repetidas invasões de pilhagem por  

invasores  do império Ghaznavid no atual Afeganistão. Nessa época, os Roma eram  

uma  população  conglomerada  composta  por  uma  classe  guerreira de  líderes-

proprietários chamados coletivamente de os Rajput e uma coletânea de castas que lhe  

deram apoio,  compostas  por  artesãos,  agricultores  e  entertainers,  entre  os  quais  

estavam numerosos indivíduos que se chamavam Dom. (…) Um ou mais desses reinos  

Rajput foi deslocado de Gurjara devido às depredações dos Ghaznavid e forçados a 

se realocarem no extremo norte da Índia acima do qual é a Caximira atual. Eles  

permaneceram  neste  local  durante  algumas  gerações  aonde  sua  lingual  original  

sofreu  bastante  influência  de  palavras  e  elementos  gramaticais  do  conjunto  de  

línguas Dardic.  Novamente  pressionados pelos invasores do Afeganistão,  o grupo 

conglomerado simplesmente foi forçado a deixar a Índia como um todo ao atravessar  

88 Nacionalistas curdos também consideram a Índia como sua pátria mítica baseados na língua. Desse 
modo, ciganos e curdos são definidos como povos de origem ariana.



o  Shandur o Baroghil para o atual Xinjiang no oeste da China. De lá o grupo de  

refugiados seguiu a Estrada de Seda usada por mercadores que fizeram escambo na  

antiga Pérsia. Os ancestrais dos Roma permaneceram na Pérsia durante algumas  

gerações  aonde o sistema de castas  indianas  se desfez  gradualmente  e  as  várias  

castas e grupos casaram entre si e se tornaram um único povo. Desde que o grupo  

Dom predominou, como eles pertenceram às castas que praticavam entretenimento,  

trabalho de artesanato e a criação e treino de animais, já se encontraram dotados  

das capacidades necessárias para sobreviverem fora da Índia. Devido às mudanças  

na pronúncia da sua língua indiana original na Pérsia, a palavra Dom eventualmente  

se  tornou Rom  e  quando o grupo conglomerado chegou ao império  Bizâncio  via  

Armênia, passou a se chamar Roma, plural de Rom que deriva de Dom. Quando os  

Roma chegaram as Bálcãs no século 13, eles se tornaram um povo novo chamado  

Roma e falante de uma língua comum chamada Romani. Quando eles chegaram à  

Romênia, os Roma se dividiram em grupos menores e migraram para todos os países  

da Europa. Até o fim do século 15 eles podiam ser encontrados até no extremo oeste  

da Bretanha, leste de Polônia/Lituânia, norte de Escandinávia e no sul da Espanha”.

Mapa indicando a rota de migração da região do Punjabi à Europa
Fonte: Hancock 2007.



Esta  narrativa  descreve  os  ciganos  como  um povo que  deixou  a  Índia  em 

direção a Europa, espalhando-se em um determinado momento histórico por vários 

países do mundo. A origem indiana funciona, nesse sentido, como um “denominador 

comum” aos ciganos, porque, apesar de sua grande distribuição geográfica, são todos 

eles descendentes dos “Dom que vieram a se tornar Roma”. Como era de se esperar, a 

afirmação dessa unidade é comum ao discurso nacionalista dos agentes políticos que 

promovem  a  identidade  roma.  Cara  Feys  também  considera  que  “nacionalistas  

ciganos  comumente  expressaram o  sentimento  de  que  os  ciganos  eram um povo,  

quando  eles  vieram para  a  Europa  e  que  eles  devem se  unir  como um só  povo  

novamente. Assim, nacionalistas ciganos procuram reunir os ciganos como um grupo  

coeso novamente através da ação política internacional”.89

A  narrativa  elaborada  por  Hancock  e  Lee  sobre  a  origem  indiana  está 

diretamente relacionada a um projeto político, que não possui pretensões territoriais e 

de formação de um estado. A Índia, no entanto, já esteve no horizonte político do 

“nacionalismo cigano” da primeira metade do século XIX como um possível lugar 

para  a  criação  de  um estado  cigano  –  o  “Romanestan”.  Os  agentes  políticos  que 

defendiam a  criação  de  um estado  cigano  independente  não  tinham um território 

específico  a  pleitear,  mas  buscavam por  um.  Assim,  em 1934,  uma delegação  de 

ciganos  poloneses  foi  às  Nações  Unidas  para  pedir  por  terras  na  África  do  Sul, 

enquanto outra encaminhava uma petição a Mussolini pedindo para que ele doasse 

parte  do que correspondia a seu território na Abyssynia.  Ainda, ao mesmo tempo, 

89 Ver http://www.reocities.com/~patrin/paradigm.htm

http://www.reocities.com/~patrin/paradigm.htm


outra  delegação  viajou  para  Índia  com o objetivo  de  especificar  a  localização  do 

futuro estado Cigano (em algum lugar próximo as margens do rio Ganges).

A ideia  de um estado cigano independente aparece na literatura  pesquisada 

como especificamente vinculada aos planos de agentes políticos na Polônia, antes da 

II Guerra Mundial90 e, depois disso, mas sem caracterizar um projeto político efetivo, 

a intelectuais cuja produção literária indica o desejo individual de seus autores por um 

“Romanestan”.  Segundo Thomas Acton, Ronald Lee é um dos escritores que nutriam 

o desejo particular por um estado independente: “O primeiro romance publicado de 

Ronald  Lee  (1971),  e  sua  correspondência  com  Grattan  Puxon  [também  ele  um 

escritor nacionalista cigano] mostra que ele teve uma forte influência do movimento  

negro  e  Fanon;  mas  ele  também  foi  muito  influenciado  pelo  movimento  de  

independência do Quebec, e ele é um dos mais determinados defensores da fundação  

de um estado-nação cigano, em seu território original.” (Acton 1974: 234).

A construção de um estado independente não é mais uma questão no discurso 

de Ronald Lee, estando circunscrita à sua produção literária do final da década de 

1960 e começo de 1970. Já a influência de movimentos por direitos civis e daqueles 

que mobilizam o idioma nacionalista continua presente em seu discurso. O fanonismo, 

o  nacionalismo quebequense,  assim como o  nacionalismo sionista,  constituem um 

quadro de referências para Ronald Lee, mas sem o seu componente territorial.  Ele 

abandonou, nesse sentido, a ideia  de um estado cigano, seguindo o ponto de vista 

90 A ideia de um estado cigano independente aparece na literatura como especificamente vinculada aos 
planos da família Kwiek, que vivia na Polônia antes da II Guerra Mundial. O nascimento do projeto 
de um estado cigano teve a influência de diferentes fatores, dentre eles: o caráter internacionalista e  
a retórica da família Kwiek, responsável pelos pedidos territoriais dirigidos as Nações Unidas e a 
chefes de estado na Europa; e a influência das ideias sionistas para criação do estado de Israel, que  
era bastante popular na Polônia da época (Marushiakova & Popov 2004).



adotado pelo primeiro WRC, segundo o qual “nosso estado é em qualquer lugar onde  

os roma estão porque Romanestan está em nossos corações”. Thomas Acton observa 

que essa frase tinha como propósito “manter a conotação emocional da ideia de um  

Romanestan... sem se expor aos argumentos convincentes contra qualquer tentativa  

de criar um segundo estado de Israel” (Acton 1974:234). A evolução da imagem do 

estado de Israel, de nação de um povo sem estado e vítima do Holocausto para  estado 

opressor do povo palestino e violador de acordos internacionais, como a Convenção 

de  Genebra  de  1951,  certamente  contribuiu  para  que  Israel  deixasse  de  ser  uma 

inspiração.

Durante o trabalho de campo no RCC, a formação de um estado cigano era 

tratada como absolutamente irrelevante. Quando abordei essa questão, no contexto de 

discussão sobre a  origem indiana,  Ronald Lee mostrou que está  de acordo com a 

posição tomada no WRC, dizendo que “o chão de meus pés é Romanestan”. Segundo 

ele,  a  afirmação  de  uma  origem indiana  e  a  construção  de  uma  narrativa  que  a 

justifique não tem a ver com a criação de um estado.  Ronald Lee e Ian Hancock 

associam sua narrativa a outros interesses. Como observa Cara Feys, “o nacionalismo 

cigano é um  ideal que alimenta a unidade política para obter benefícios práticos ao  

invés  de  um  estado”91.  Um  dos  benefícios  práticos  vislumbrados  é  o  poder  de 

controlar a produção da identidade pública dos ciganos. Como observa Ian Hancock 

sobre o reconhecimento da origem indiana, “eu acredito que o reconhecimento dessa  

posição  [origem  indiana]  é  essencial,  porque  a  alternativa  é  criar  uma  história  

fictícia e ter, novamente, a nossa identidade em mãos de pesquisadores e políticos  

91 Idem nota 88.



não-ciganos”92. 

Nesse  sentido,  a  busca  pelo  reconhecimento  da  narrativa  que  descreve  a 

origem  indiana  tem  a  ver  com  uma  disputa  pelos  critérios  de  classificação  da 

identidade na esfera pública. Com sua narrativa, Ian Hancock e Ronald Lee oferecem 

uma “nova identidade” para os ciganos, contrapondo-se e, portanto, disputando com 

as representações sobre eles disponibilizadas no mercado de ideias. Essa narrativa se 

contrapõe aos mais  comuns estereótipos,  negando as representações de nômades e 

ladrões,  por  exemplo,  e,  do  mesmo  modo,  o  nomadismo  como  um  elemento 

identitário,  que agora é interpretado como o resultado da perseguição imposta aos 

ciganos. 

Como vimos na ‘narrativa sobre a origem indiana’, cujo longo trecho foi citado 

acima,  os  ciganos não são  nômades  e  seu  deslocamento  (leia-se nomadismo)  tem 

como razão a hostilidade que vivenciam desde que deixaram a Índia no século XI. 

Sublinhei os motivos pelos quais os ciganos migram em direção a Europa e todos eles 

estão  relacionados  a  algum  tipo  de  perseguição,  em  geral  associada  à  expansão 

islâmica93.  Já  a representação de ladrões dá lugar  a  uma identidade de guerreiros. 

Durante  o  trabalho  de  campo,  Ronald  Lee  reconheceu  que “nacionalistas  e  

intelectuais roma estão fazendo o que é necessário para criar uma nação e narrativa  

histórica romani e, como os sionistas, alguns de nós querem ver seu povo vivendo  

92 Ver http://www.radoc.net/radoc.php?doc=art_d_identity&lang=fr&articles=true
93 A construção  de  uma  identidade  em  oposição  ao  “mundo  muçulmano”  é  comum no  discurso 

nacionalista de agentes políticos, como Ian Hancock e Ronald Lee. A comunidade cigana imaginada 
por eles está circunscrita ao “mundo Ocidental” (o que corresponde, na sua visão, a Europa, incluindo 
o Leste;  as Américas;  e  Austrália e  Nova Zelândia).  Os ciganos que vivem fora das  Américas  e  
Europa são praticamente ignorados por essa narrativa. Os ciganos que vivem na Índia contemporânea, 
por  exemplo,  são definidos como um erro da  classificação  colonial  inglesa,  que  associou a vida  
nômade de grupos indianos aos ciganos que vivem na Inglaterra e se afirmam enquanto Travellers.

http://www.radoc.net/radoc.php?doc=art_d_identity&lang=fr&articles=true


com orgulho de sua origem”. 

Um aspecto  bastante  disputado  e  controverso  em relação a  essa  “narrativa 

romani” é a origem guerreira dos ciganos, porque, se por um lado, a origem indiana é 

bastante reconhecida (Fraser 1992; Liégeois 1988), por outro lado, a origem militar 

não conta com a mesma aceitação, sendo considerada por alguns (Matras 2002; Saul 

& Tebbutt 2004) como uma hipótese levantada por ativistas que visam desconstruir 

estereótipos negativos em relação à etnia, atribuindo a eles uma origem guerreira: “A 

mera  sugestão  de  uma  língua  diferenciada  é  vista  como  'evidência'  da  origem  

guerreira, sendo esta suficiente para que uma nova narrativa seja adotada para a  

causa política.” (Saul & Tebbutt 2004:73).

A dimensão política que envolve a construção dessa narrativa é minimizada no 

discurso de Hancock. Em geral, diante de críticas em relação à origem militar, ele 

responde, como linguista, fazendo referência à sua produção intelectual: Linguísticos 

e históricos argumentos que sustentam essa posição são encontrados em  Hancock 

(2000) (…) Os vários termos ciganos para povos não-ciganos sugerem uma relação  

militar-não-militar,  assim  gadžo  é  rastreável  a  uma  forma  de  sânscrito  original  

(gajjha) que significa 'civil', e das goro tanto significam 'escravo, inimigo, cativo', e  

gomi significa 'aquele que se rendeu'”. Assim como a maior parte dos autores que 

atribui aos ciganos uma origem indiana por causa da língua, Hancock (com apoio de 

Ronald Lee) também atribui uma origem militar em razão da língua, sendo esta sua 

principal contribuição e argumento para a hipótese de uma origem guerreira para os 

ciganos: “Que os roma tiveram uma origem militar não é de fato uma nova hipótese;  

isso foi primeiramente observado no século passado por Burton, Leland, de Goeje,  



Clarke e outros. Minha própria contribuição, além de tentar esclarecer os detalhes,  

aborda sim as origens da língua romani como uma língua militar do tipo Koïné”.  

Ronald Lee recorre a esse argumento linguístico para justificar a origem militar dos 

ciganos.  Em  seu  texto  “A  new  look  at  our  Romani  origins  and  diaspora”, 

disponibilizado em seu website94, ele afirma essa origem citando Hancock, sobretudo 

o artigo “The emergence of Romani as a Koïné outside of India”. Para Ronald Lee, a 

evidência linguística – ou seja, a identificação da língua  romani como uma língua 

militar – fundamenta a narrativa construída por ele e Hancock e, quando questionado 

sobre a conclusão a que chegaram sobre a origem militar, baseados apenas em um 

léxico e interpretações históricas, ou seja, quando questionado sobre evidências para 

sua teoria em uma lista de discussão na internet, ele respondeu: “Todos nós temos o  

direito de ter nossas teorias, mas teorias acadêmicas não darão orgulho aos nossos  

jovens roma sobre sua identidade. A origem militar faz sentido e com mais pesquisas  

tenho a certeza de que ela será comprovada. Nenhuma outra teoria até agora fez  

tanto  sentido.  Enquanto  isso,  como os  escritores  judeus  que  escreveram  o  Velho  

Testamento,  pessoas  como Ian Hancock,  eu e  outros  estamos  tentando criar  uma  

história  Romani”.95 Durante  o  trabalho  de  campo,  Ronald  Lee  se  mostrou  muito 

aberto em relação ao fato de que está, com outros agentes políticos, construindo uma 

narrativa política para os ciganos. Para ele, este trabalho é indispensável, sobretudo 

em razão da ausência de narrativas que (in)formem positivamente a identidade cigana. 

Não é um consenso, entretanto,  que a origem indiana e militar  dos ciganos 

represente algo positivo. A “Romany history” de Hancock e Ronald Lee é criticada e 

94 http://kopachi.com/articles/a-new-look-at-our-romani-origins-and-diaspora-by-ronald-lee/  
95 Ronald Lee, Patrin email discussion list, 14.08.00.

http://kopachi.com/articles/a-new-look-at-our-romani-origins-and-diaspora-by-ronald-lee/


contestada  por agentes políticos  que defendem outra  codificação para a identidade 

cigana,  que não passe pela  sua definição  como um povo de origem indiana.  Eles 

argumentam, por exemplo,  que essa definição os estrangeiriza  em seus respectivos 

contextos nacionais. O reconhecimento da origem indiana é, nesse sentido, recusado, 

porque,  entre outras implicações,  os estados nos quais os ciganos vivem poderiam 

expulsá-los  sob  a  alegação  de  que  são  cidadãos  estrangeiros.  Como  argumenta 

Toninato,  “uma  das  principais  razões  pelas  quais  as  narrativas  diaspóricas  não  

conseguiram  ganhar  maior  aceitação  entre  os  ciganos  até  agora  é  que  essas  

narrativas se assemelham com as tentativas das autoridades e políticos para realçar  

os ciganos como 'diferentes' e excluí-los como indesejados 'estrangeiros' que em um 

passado distante chegaram na Europa vindos da Índia.” (Toninato 2007:01). 

Apesar disso, boa parte dos agentes políticos que promovem a identidade roma 

reivindica a origem indiana como mais um mecanismo de afirmação dessa identidade. 

Além de ser um “denominador comum” na construção de uma identidade supralocal, a 

Índia,  enquanto  estado-nacional,  tem  um  papel  importante  na  organização  do 

“nacionalismo cigano”. O governo de Indira Gandhi contribuiu para a organização de 

importantes eventos de (re)construção do nacionalismo cigano. O primeiro e segundo 

WRC contaram com recursos e tiveram representação da Índia96. 

Iniciativas de apoio aos agentes políticos que se articularam no WRC não se 

limitaram aos congressos. Quando, em 1978, Ronald Lee e outros representantes da 

96 Um dos representantes da Índia foi W. C. Rishi, foreign service, que participou do primeiro WRC. 
Segundo sua biografia, ele pesquisou sobre os ciganos e, reconhecendo a origem indiana, persuadiu 
o movimento cigano a incorporar no desenho de sua bandeira a roda com as chakras da bandeira 
indiana. Como pesquisador,  em 1974, Rishi  publica um dicionário multilíngue  romani – inglês, 
francês e russo, e, em 1990, funda um Museu Cigano na Índia. Devo destacar que Rishi costuma ser  
citado como a  fonte  indiana  que confirma a  origem dos ciganos,  uma vez  que os  autores  que  
fundamentam essa ideia são todos eles europeus ou norte-americanos.



IRU apresentaram um pedido de status consultivo no Conselho Econômico e Social 

ECOSOC das Nações Unidas, tiveram o apoio do governo indiano. Além disso, em 

1976, Indira Ghandi recebeu uma delegação de ciganos que participaram do primeiro 

International Romani Festival em Chandigarh e, na ocasião do segundo International 

Romani Festival, em 1983, participou da abertura do festival97. A propósito, o discurso 

de Indira Ghandi na abertura do segundo festival  aparece no discurso dos agentes 

políticos  que  afirmam  a  origem  indiana  dos  ciganos  como  exemplo  do 

reconhecimento da primeira ministra em relação a essa origem.

Países  como  Índia  e  Iugoslávia  tiveram  um  papel  importante  para  o 

reconhecimento  público do nacionalismo cigano.  Esses países,  porém,  contribuíam 

para  a  construção  de  uma  identidade  cigana  internacionalista  e,  portanto,  livre  de 

pretensões  territoriais  e  de  cidadania  junto  a  seus  estados.  Em outras  palavras,  a 

colaboração da Índia ao movimento cigano foi feita de modo a não comprometer ou 

suscitar  reivindicações  por  direitos  territoriais  ou  de  cidadania.  Um secretário  do 

governo  indiano  chegou  a  observar  que  a  suposta  origem  indiana  dos  ciganos 

corresponde à região que hoje são os estados do Paquistão e Afeganistão. Além disso, 

o discurso de Indira Gandhi, que os agentes políticos mencionam como uma evidência 

do reconhecimento da origem indiana, não afirma que os ciganos são indianos. Lendo 

o discurso na íntegra,  pode-se notar que Indira Gandhi não afirma que os ciganos 

possuem uma origem indiana, mas realça o seu sentimento de que existe uma conexão 

entre a Índia e os ciganos98.

97 O encontro de Indira Gandhi com agentes políticos ciganos foi possível através da mediação do 
ministro iugoslavo para assuntos estrangeiros e do “Movement of Independent States” onde Índia e  
Iugoslávia tinham posições importantes (Marushiakova & Popov 2004:80).

98 Os trechos em que ela compara os ciganos e os indianos são os seguintes: “Eu sinto uma afinidade 
com o povo cigano. Eu sempre admirei o seu amor pela aventura, sua proximidade com a natureza 



Não existe,  nesse sentido, um reconhecimento oficial  do estado indiano em 

relação à origem dos ciganos. Durante encontro com o ministro da Cultura do país, em 

2001,  lideranças  da  IRU reivindicaram o  estatuto  de  “povo de  origem indiana”  e 

mesmo a possibilidade de recebimento  de passaportes  indianos foi  discutida.  Mas, 

sem  medidas  oficiais  do  lado  indiano,  esse  assunto  foi  rapidamente  esquecido 

(Marushiakova & Popov 2004:83).

O apoio de Indira Gandhi aos ciganos é interpretado por um interlocutor sérvio 

como uma forma do estado indiano se envolver e possivelmente intervir nos territórios 

que foram perdidos com a independência nacional indiana. A origem geográfica dos 

ciganos se refere ao que hoje são os estados do Paquistão e Afeganistão. Assim, para 

garantir o direito dos ciganos, a Índia poderia se envolver nessa região. Essa é uma 

interpretação bastante isolada, mas a ideia de que o estado indiano colaborou com o 

‘nacionalismo  cigano’  para  instrumentalizá-lo  aparece  no  discurso  de  alguns 

informantes.

A  narrativa  política  ‘oficial’  do  RCC  e  de  outros  agentes  políticos  que 

promovem o ‘nacionalismo cigano’,  no entanto,  reconhece o apoio do governo de 

Indira Gandhi e o papel do estado indiano para o reconhecimento da identidade roma 

na esfera pública:  “Senhora Indira Gandhi reconheceu abertamente os roma como 

uma  população  indiana  fora  da  Índia  e  foi  o  governo  indiano  um  instrumento  

fundamental  para  ajudar  nosso  povo  a  alcançar  sua  representação  nas  Nações  

Unidas, e na criação do nosso primeiro Congresso Romani mundial. A Índia agora  

e, acima de tudo, sua fortaleza e resiliência (...) Eminentes roma de diferentes países estão conosco 
hoje e por isso o festival vai contribuir para o fortalecimento do já enraizado laço entre os roma e a 
Índia”. 



está ajudando com as nossas reivindicações  para o retorno das posses de ouro e  

outros direitos de vítimas do Holocausto Romani e atualmente em depósito em bancos  

suíços. Sem o apoio de um governo nacional, a voz Romani teria sido levada pelo  

vento, e estas coisas provavelmente não teriam mesmo acontecido”99.

Em  1979,  quando  Ronald  Lee  e  outros  agentes  políticos  pediram  o 

reconhecimento  da  IRU  como  ONG  ligada  às  Nações  Unidas,  a  Índia,  que  era 

membro  do “Comitê de ONGs”, votou a favor de sua aceitação e colaborou com o 

processo  de  convencimento  de  outros  países  membros,  como  Iugoslávia  e  União 

Soviética. O apoio dado pela Índia nesse momento é considerado importante porque, a 

partir daí, os ciganos passam a ser reconhecidos por um organismo internacional. Em 

outras palavras, isso representou o reconhecimento da codificação dos ciganos como 

uma  minoria  étnica e  nacional,  que se auto define como  roma (as Nações Unidas 

adotam essa categoria). 

Para Ronald Lee, esse foi o momento mais importante de sua carreira como 

ativista. Por isso, quando questionado sobre o seu maior sucesso, ele respondeu:  “o 

maior sucesso pra mim foi quando eu estive com Yul Brynner, Ian Hancock e John  

Tene nas Nações Unidas, em 5 de Julho de 1978, em Manhattan, para apresentar  

uma petição pedindo status de ONG”. Para Ronald Lee, este foi o primeiro passo para 

o processo, ainda em curso, de reconhecimento dos ciganos como uma nação100. 

99 http://www.radoc.net/radoc.php?doc=art_d_identity&lang=fr&articles=true  
100Em relação a esse processo, em 2001, o secretário geral da ONU, Kofi Annan, encontrou com o 

presidente da IRU em Nova York. Esta reunião representou a primeira ocasião na qual um secretário 
geral reuniu-se com um representante da IRU no curso de seus esforços para o reconhecimento de 
uma nação romani. De acordo com o representante da IRU, Kofi Annan expressou seu apoio para o 
conceito de nação cigana, um dos principais temas em discussão.

http://www.radoc.net/radoc.php?doc=art_d_identity&lang=fr&articles=true


2.4 Romaphobia e narrativas de perseguição

Ronald Lee, Paul Clair e outros agentes políticos do RCC trabalham para o 

reconhecimento  da  identidade  roma na  esfera  pública  como  de  uma  etnia 

historicamente  perseguida.  Como vimos  acima,  a narrativa político biográfica,  que 

começa na Índia, assinala que os grupos que vieram a formar os ciganos deixaram o 

país por causa da perseguição do Império Ghaznavida e da expansão islâmica. 

Segundo essa narrativa, o deslocamento cigano em direção à Europa é marcado 

por perseguições. Quando chegam ao Velho Continente, a perseguição que passam a 

sofrer explica também a sua dispersão naquela região. Assim, os deslocamentos e a 

dispersão  do  povo  cigano  encontram  sua  explicação  nas  perseguições  históricas 

sofridas  por  eles.  Como observa Hancock,  “acredito  que a fragmentação não foi  

resultado de fatores voluntários internos, mas sim em razão da hostilidade externa.”  

(Hancock 1991:139).

A perseguição aparece no discurso de agentes políticos e associações ciganas 

como um ‘denominador comum’ a todos os ciganos. Ela supõe uma unidade, porque 

apesar das diferenças entre eles, a perseguição os caracteriza etnicamente ao longo da 

história.  Isso se relaciona ao conceito desenvolvido por agentes políticos,  isto é,  a 

categoria  nativa  “Romaphobia”  –  ou  “anti-Tsiganism”  e  “anti-Gypsyism”  (em 

analogia com o antissemitismo) – que tem ganhado força na esfera pública, já sendo 

parte obrigatória dos discursos de agentes políticos e ativistas quando a situação dos 

ciganos é discutida (Marushiakova & Popov 2010). O ponto central deste conceito, e 

que passo a explorar, é a ideia de que os ciganos vivenciam uma perseguição linear 

que começa na Índia e tem no Holocausto seu ápice. Como argumenta Ian Hancock, 



“a maior tragédia que se abateu sobre a população Romani Europeia foi a tentativa  

de erradicá-la como parte do plano nazista para se ter uma Europa livre de ciganos.  

Embora não tenha sido o primeiro plano governamental para exterminar ciganos (o  

imperador alemão Karl VI já havia emitido uma ordem desse tipo, em 1721), foi de  

longe o mais devastador, em última análise, destruindo mais de metade da população  

cigana na Europa ocupada pelos nazistas. Ciganos foram a única população além de  

judeus  que  foi  alvo  de  extermínio  racial/étnico  no  contexto  da  Solução  Final.”  

(Hancock 2002:34).

O Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial está se transformando em 

um  evento-chave da  história  dos  ciganos,  ao  lado  da  emigração da  Índia  e  das 

perseguições anti-ciganas  na  Europa  durante  a  Idade  Média e  da escravidão nos 

principados da Valáquia e Moldávia101.  Através desses pontos principais, bem como 

da ajuda de movimentos de direitos humanos102, “a principal imagem dos ciganos tem  

sido a de 'eterna vítima' da história mundial, um objeto interminável de perseguições  

em todos os países em que viveram e vivem hoje em dia.” (Marushiakova & Popov 

2010). 

Na perspectiva do RCC, o reconhecimento dessa narrativa de vitimização tem 

um papel muito importante para os ciganos que pedem refúgio no Canadá, pois o seu 

reconhecimento  justifica  o refúgio.  Por  isso,  um dos elementos  mais  realçados  na 

construção  da  identidade  roma pelo  RCC  é  o  seu  histórico  de  perseguição.  A 

referência ao Holocausto ocupa, assim, um lugar importante no discurso público do 

101 Existem registros históricos que atestam a escravização de ciganos na região da Romênia desde o 
Império Bizantino até 1853. Sobre o tema ver Gheorge 1983 e Fraser 1992.

102  Por exemplo, as organizações não governamentais Human Rights Watch, Anistia Internacional e 
European  Roma  Rights  Center,  assim  como  fundações  privadas,  como  a  Fundação  Soros  e 
Fundação Ford.



RCC103. A atuação de grupos nazistas e que defendem a supremacia da ‘raça branca’, 

perseguindo ciganos, desde o começo do século XX até os dias de hoje, é um tópico 

bastante explorado pelo RCC. Além da produção literária de Ronald Lee e de outros 

agentes políticos sobre o Holocausto, atividades como palestras, debates, exposições e 

entrevistas são organizadas pela associação104. Durante o período do meu trabalho de 

campo, no primeiro semestre de 2011, a atual diretora executiva do RCC Gina Csanyi 

participou de três eventos ligados ao Holocausto em Toronto. Gina Csanyi entrevistou 

uma sobrevivente húngara; foi palestrante durante o “30 Annual Holocaust Education 

Week”,  ligado  ao  “Sarah  and  Chaim  Neuberger  Holocust  Education  Centre”;  e 

conseguiu a inclusão dos ciganos como vítimas na exposição sobre o Holocausto no 

“Canadian  Museum  for  Human  Rights”  –  chamada  “Forced  Migration  and 

Holocaust”.

Foto de Ceija Stojka´s, cigana sobrevivente do Holocausto nazista, veiculada no site do RCC.
Fonte: http://www.romatoronto.org/

Durante a reunião anual do RCC, Gina Csanyi fez um balanço das atividades 

mais importantes do ano e disse que estas ações de construção e difusão da memória 

103 Sobre o genocídio dos ciganos  durante a  Segunda Guerra Mundial,  ver  Auzias  2004;  Donald 
Kenrick e Grattan Puxon 2004; Hancock 2002.

104 Nas três apresentações de trabalho que assisti da antropóloga Julianna Beaudoin, ela começou sua  
exposição criticando os estereótipos negativos em relação aos ciganos e, logo depois, se referiu ao 
Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. As apresentações aconteceram na UWO (atividades 
do Programa de  Pós-graduação  em Antropologia)  e  no  Seminário  da  Canadian  Association for 
Refugee  and  Forced  Migration  Studies  na  McGill  University.  A propósito,  Paul  Clair  também 
apresentou trabalho durante este Seminário e mencionou o genocídio cigano.



do genocídio cigano devem ser vistas como grandes conquistas da associação. Isto 

porque tais ações contribuem para a identificação pública dos ciganos como vítimas 

da perseguição nazista e nacionalista  na Europa.  Assim,  no contexto das ações do 

RCC,  é  considerada  uma  prioridade  a  construção  de  uma memória  em  torno  do 

Holocausto,  usualmente  traduzido  por  agentes  políticos,  para  o  nome  em  romani 

“Porrajmos”  (‘the  Devouring’  e  em hebraico  a  Shoa)105.  O  papel  político  desses 

eventos é muito claro entre os agentes políticos que promovem a identidade roma. 

Não apenas para o RCC este é um tópico importante. A relação do Holocausto 

com os  ciganos está  intimamente  ligada à  história e  ao  desenvolvimento 

contemporâneo do ‘nacionalismo cigano’. Desde o início oficial de um movimento 

cigano internacional, com a criação  da IRU, este tema é um dos mais importantes, 

juntamente com as ideias de “unidade dos roma em todo o mundo, superando todas as 

suas diferenças, e da necessidade de luta pela igualdade de direitos em escala global”. 

Uma ação contemporânea importante é mostrar publicamente que há um "Holocausto 

esquecido",  o dos ciganos,  que deve  adquirir relevância  pública (Marushiakova & 

Popov 2010)106. 

Nesse sentido, Ronald Lee, representando a IRU, pediu às Nações Unidas que 

os  roma fossem reconhecidos como vítimas de perseguição histórica. Ele considera 

que o tema da perseguição, especialmente do genocídio durante a Segunda Guerra 

Mundial,  é  uma  questão  delicada,  porque  justifica  direitos  e  reivindicações.  Por 

105 “Porrajmos” é uma categoria nativa que na literatura ativista é explorada por Ian Hancock. Ele 
escreve sobre a categoria, indicando seu valor como equivalente a holocausto na língua romani.

106Com o objetivo de difundir a memória do Holocausto, Donald Kenrick e Grattan Puxon escreveram 
The Destiny of  Europe's Gypsies  (1972).  Este livro,  que foi  editado e traduzido para diferentes 
línguas, contribuiu para que o tema do Holocausto cigano adquirisse um significado público.



exemplo,  demandas  por  compensações  financeiras107 aparecem  diretamente 

relacionadas  a  essa  questão.   No primeiro  congresso  da IRU, a  questão das 

compensações como vítimas do Holocausto foi bastante discutida  e, enquanto tema, 

aparece em todos os congressos seguintes (Geneve 1978, Göttingen 1981, Varsóvia de 

1990, Praga 2000, Lanchiano 2004,  Zagreb  2008).  A  IRU  criou  uma  Comissão 

específica sobre o Holocausto e a qual foi formada por Ronald Lee e Ian Hancock, 

entre outros. 

O tema do Holocausto dos ciganos, porém, está muito longe de ser apenas uma 

questão em torno de compensações financeiras108. Há uma dimensão mais importante, 

que é o desenvolvimento da identidade roma na esfera pública. Nas últimas décadas, a 

perseguição étnica tem formulado a base a partir da qual a identidade roma pode ser 

construída.  Marushiakova  e  Popov consideram o  Holocausto  como  um paradigma 

107 O tópico  das  compensações  pelo  Holocausto  é  atualmente  um tema importante  e  controverso 
durante os congressos da IRU e no WRC. Durante o terceiro WRC, realizado em 1981 na cidade de 
Gottingen,  na  Alemanha,  este  tópico  ocupou boa  parte  das  discussões  e  ações  para  alcançar  o 
reconhecimento oficial  de estados e organismos internacionais  foram organizadas.  Entre elas,  o 
pedido formal de reconhecimento e inclusão dos ciganos na relação de vítimas do Holocausto feito 
por  delegações  de  ciganos  e  pelo  Conselho  Central  dos  sinti e  roma alemão.  Segundo  meus 
informantes, apesar do reconhecimento de que os ciganos foram vítimas do nacional socialismo de 
Hitler, os ciganos não receberam apoio financeiro para prosseguir o tratamento de casos individuais, 
através  dos  quais  as  compensações  poderiam  ser  pagas.  Eles  dizem  que  como  não  existem 
documentos, as pesquisas históricas foram comprometidas. Além disso, os registros herdados do 
regime nazista foram destruídos pelas polícias locais.  Por isso, o Conselho Central  tem também 
procurado  conseguir  as  compensações de  empresas  alemãs  para  os  sobreviventes  ciganos  do 
“programa de trabalhos forçados nazista”, porque nesses casos se dispõe de documentação mais 
consistente.

108 Na literatura da última década sobre o tema (como em Auzias 2004, Marushiakova & Popov 2010) 
e, de acordo meus dados etnográficos, os ciganos, assim como suas associações e agentes políticos,  
não conseguiram compensações.  Programas de construção da memória têm sido até criados por 
agentes políticos que pleiteiam recursos em diferentes arenas, como nas Nações Unidas e junto ao 
Holocaust Memorial Museum (nos Estados Unidos). Mas o genocídio cigano não conta com reco-
nhecimento formal do estado alemão, que deve arcar com as compensações.  Em 27 de janeiro de 
2011, aconteceu o primeiro ato de reconhecimento da Alemanha. Na cerimônia oficial alemã  para o 
Dia da memória do Holocausto,  Zoni  Weisz,  cigano holandês que escapou da morte durante a 
perseguição nazista,  se tornou o primeiro convidado cigano a participar.  Nessa cerimônia foram 
reconhecidas  as  “injustiças  nazistas  aos  ciganos”,  como a  morte  do  popular  boxeador  alemão 
Johann Trollmann.



global para as narrativas sobre os ciganos: “O tema do holocausto cigano na verdade  

se transformou em um conjunto inteiro de lendas etiológicas do passado e os mitos  

mais importantes da nova ideologia nacional Roma atualmente em fase de criação,  

junto com os fatos históricos,  através dos quais a construção da nova identidade  

coletiva é dirigida – a criação da nação Roma” (Marushiakova & Popov 2010). No 

processo de construção da nação, “falar sobre os mortos”, estabelecer uma conexão 

entre  os  vivos  e  os  mortos,  tem  uma  papel  importante,  como  observa  Anderson 

(2008).

Nesse sentido, o Holocausto como uma questão no RCC está mais relacionado 

ao seu interesse na construção de uma identidade do que em possíveis compensações 

financeiras.  O reconhecimento do papel de vítima dos ciganos frente ao genocídio 

nazista desempenha um papel importante na narrativa de perseguição construída pelo 

RCC. Ronald Lee e outros agentes políticos procuram mostrar que tanto a perseguição 

nazista, durante a ocupação alemã, quanto a perseguição que os ciganos vivenciam 

atualmente em países do antigo Bloco Comunista são questões semelhantes.

Essa  continuidade  é  percebida  pelos  agentes  políticos  do  RCC  como 

fundamental na construção de uma identidade pública para os ciganos no Canadá e no 

mundo.  O  RCC  formula  uma  narrativa  política  marcada  por  esse histórico  de 

vitimização, especialmente frente aos grupos nacionalistas que afirmam a supremacia 

da raça branca. A conexão entre o nazismo, durante o período de Hitler, e a atuação de 

grupos neonazistas,  na atualidade,  estrutura  o discurso público  do RCC. Assim,  a 

violência  de  grupos  nacionalistas  que  agridem os  ciganos  na  Europa  se  relaciona 

diretamente à perseguição nazista de Hitler. Essa associação entre o Holocausto (ou 



Hitler) e a perseguição nos dias de hoje é comum no discurso do RCC e constitui um 

traço  fundamental  da  narrativa  política.  Em  entrevista,  Paul  Clair  disse  que, 

recentemente, um novo grupo, chamado National Guard, comemora o aniversário de 

Hitler,  marcha  e  espanca  qualquer  pessoa  com a  pele  escura  que  eles  encontram, 

“gritando 'A República Checa é para os brancos!'”. Este grupo é um desdobramento 

da Guarda Magyar da Hungria: “Eu tive uma senhora no meu escritório que veio da  

Hungria e quando escrevi seu pedido de refúgio, constatei que não tinha acontecido  

muita coisa com ela, em comparação com a maioria dos casos com outros roma.  

Então perguntei 'por que você veio ao Canadá? E ela respondeu 'Parece que Hiltler  

está voltando'”.

Ao lado  de  seu  esforço  para  que  o  histórico  de  perseguição  faça  parte  da 

representação pública da identidade  roma no Canadá, o RCC procura mostrar que a 

atuação de grupos de “extrema direita branca” conta com a  conivência dos estados 

que, em muitos casos, são governados por partidos nacionalistas que negligenciam os 

ciganos e suas demandas sociais, por considerá-los estrangeiros e cidadãos de segunda 

categoria. 

Em entrevista,  Paul  Clair  observa  que  a  polícia  não  investiga  e  ignora  as 

reclamações dos ciganos quando perseguidos por grupos anti-ciganos: “Uma família  

checa foi à polícia, porque eles tiveram coquetéis molotovs jogados dentro de suas  

casas e foram espancados algumas vezes. Eles foram à polícia e suas queixas foram  

ignoradas. Um dos membros da família foi agredido sob custódia (…) Os roma são  

atacados o tempo inteiro. Eles me falam que mesmo mulheres grávidas são atacadas  

e espancadas nas barrigas. A polícia diz que se você não tem o nome dos agressores,  



eles não podem ajudá-lo. Sete ou oito mulheres me contaram esse mesmo tipo de  

história. Isso é a República Checa. A polícia não está disposta a investigar.”

A construção da identidade roma, tal como se observa no contexto do RCC - 

vítimas da perseguição nazista e sem direitos de cidadania nos seus países - justifica, 

em tese,  a  posição  dos  ciganos  como refugiados  no  Canadá.  Considerando que  o 

refugiado é “uma pessoa que deixa seu país por causa do medo fundamentado de  

perseguição” (IRB 2009), a narrativa linear de perseguição nazista legitima o refúgio. 

A referência ao nazismo, e principalmente ao Holocausto, deve ainda ser considerada 

levando-se  em  conta  o  valor  simbólico  do  Holocausto  como  paradigma  radical  

(Turner 1974), ou seja, algo que evoca um evento principal capaz de trazer consigo 

toda  uma  série  de  considerações  sobre  uma  dada  temática.  Nesse  caso,  estamos 

falando de um acontecimento representado como o caso máximo de perseguição e 

assassinato em função de questões étnicas e raciais. Além disso, como observa Katia 

Lerner, o lugar que o termo “Holocausto” passou a adquirir pode ser melhor entendido 

a partir da mudança de estatuto que a ideia de “vítima” teve nas últimas décadas. Peter 

Novick aponta como a condição de “injustiçados” adquiriu força e valorização social, 

transformando a vítima em uma espécie de “anti-herói”, possibilitando-lhe ganhos de 

diferentes  naturezas,  como  prestígio,  recursos  e  assim  por  diante:  “O historiador 

Charles Maier, de Harvard, talvez com algum exagero, descreveu a moderna política  

em determinados contextos como “uma competição de enaltecimento de dores. Cada  

grupo reivindica sua parcela de honra pública e de fundos públicos, ao pressionar 

com suas incapacidades e injustiças”. (Novick 2000:8; Lerner 2004:138).



A identidade pública de um povo perseguido, vítima do Holocausto,  e sem 

assistência  de  seus  governantes  justifica  a  posição  dos  ciganos  como  refugiados, 

tornando importante a produção de narrativas que afirmem sua vitimização. Abaixo 

exploro a ‘narrativa de vitimização’ do RCC e os discursos e práticas sociais que se 

opõe a ela no contexto do processo de refúgio, focalizando a  audiência (hearing)de I 

Skapik. 

2.5 Vítimas ou malandros: a produção da verdade nos hearings do IRB

 Antes  do  IRB,  as  políticas  de  imigração  e  refúgio  no  Canadá  eram  da 

competência do Minister of Employment and Immigration Canada EIC, agindo sob o 

conselho de um corpo consultivo do Refugee Status Advisory Committee (IRB 2009). 

A seleção de refugiados era feita ad-hoc, através de documentos e sem uma audição 

com os reclamantes  (Lacroix 2004:150). Essa forma de se conduzir  o processo de 

refúgio mudou depois de reclamações, como a de Harbhajan Singh. 

Entre 1977 e 1980, Harbhajan Singh e outros seis Sikhs reivindicaram status 

de refugiados no Canadá, mas tiveram seus pedidos negados pelo EIC. Singh então 

apelou à Suprema Corte, que considerou seu pedido de refúgio fundamentado. O caso 

“Singh v. Minister of Employment and Immigration”, de 1985, é apontado como um 

divisor de águas em relação à reestruturação do processo de determinação de refúgio 

no país  (Butler  2009;  Lacroix 2004).  A partir  desse caso,  o IEC cria  um tribunal 

independente (o IRB) para julgar os pedidos de refúgio e os refugiados passam a ter 

direito a uma audiência oral com os juízes – o hearing109. 
109A audiência se tornou obrigatória porque no julgamento do caso “Singh v. EIC”, a juíza Bertha 

Wilson considerou que os reclamantes a refúgio deveriam ter sido ouvidos para que o caso fosse 
analisado com justiça e não aceitou a alegação do EIC de que a realização de audiências para os 



O processo de refúgio no Canadá pode envolver vários passos, dependendo das 

circunstâncias  dos  casos,  mas  quatro  etapas  são  indispensáveis:  comunicar  sua 

intenção às autoridades do país através do Canada Border Services Agency (CBSA) 

ou Citizenship and Immigration Canada (CIC); sendo o pedido considerado elegível, 

ele é encaminhado para o Refugee Protection Division (RPD) do IRB110; o RDP marca 

uma entrevista e o reclamante preenche um “formulário” Personal Information Form 

(PIF).  Neste,  o  reclamante  deve  escrever  sua  “narrativa”  (categoria  nativa  da 

burocracia canadense) em duas páginas, estabelecendo em ordem cronológica todos os 

eventos significativos  e a razão que o levou a pedir  proteção no Canadá111; e,  por 

último,  uma vez que o requerente tenha preenchido e enviado o PIF, o IRB escolhe 

um  dos  três  processos  possíveis  para  decidir  a  reclamação:  um  processo  rápido 

acelerado (fast track process), uma audiência rápida (fast-track), ou uma audiência 

completa (full hearing). Na escolha do processo adequado a seguir, são considerados 

fatores que incluem a natureza da reclamação e do país de origem.

refugiados  era  muito  onerosa  para  o  estado.  Desse  modo,  o  hearing tornou-se  um direito  dos 
reclamantes a refúgio no Canadá e uma das etapas do processo de refúgio. A antropóloga Lucia  
Eilbaum observa que a introdução de audiências orais, na Argentina, é percebida pelos operadores  
do direito como uma vantagem, porque dessa forma pode-se “ver, ouvir e sentir” os depoimentos.  
Em seu trabalho, Lucia Eilbaum explora como na audiência oral é produzida uma verdade que tem a  
ver com uma avaliação do conhecimento pessoal, de percepções e não apenas com provas fáticas  
(2006). A audiência realçaria a “dimensão humana” do caso.

110 As principais causas de inelegibilidade incluem: não ter tido sucesso em um pedido de refúgio 
anterior; ter estatuto de refugiado em outros países para os quais se possa retornar com segurança;  
ter vindo para o Canadá através de um país seguro do terceiro mundo; e sendo inadmissível devido 
a  questões  de  segurança,  criminalidade  grave  ou  violações  de  direitos  humanos.  Para  a  lista  
completa dos motivos de inelegibilidade, ver Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001,  
C27, s101.

111  O reclamante tem até 28 dias depois de recebido o PIF para entregá-lo. Se tiver algum documento, 
laudo ou prova complementar, o reclamante deve enviar todos os documentos que sustentam sua 
narrativa em até 20 dias antes da data de sua audiência. Estes documentos podem incluir relatórios  
que descrevam as condições do páis de origem e podem colaborar na comprovação da narrativa 
apresentada. 



                                              

Pedido aceito: o reclamante que recebe proteção pode entrar com o pedido de “morador permanente”.
Pedido rejeitado: o reclamante tem 15 dias para pedir a Suprema Corte a revisão da decisão do IRB.
Fonte: IRB, ver http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/apply-how.asp

As  audiências  no  IRB  são  definidas como  um  processo  não  adversarial 

(Rousseau et al. 2002:44), no qual o reclamante apresenta as provas e o relato oral que 

justificam  o  seu  pedido  de  refúgio.  Durante  o  trabalho  de  campo,  observei  que, 

embora  a  audiência  tenha  sido  estabelecida  como  um  direito  do  refugiado,  os 

informantes  ciganos  falavam  dos  hearings como  um  julgamento  no  qual  são 

percebidos como réus112. Eles não apenas consideram que estão sendo julgados, mas 

também que a justiça canadense pressupõe que são ‘culpados’ e,  portanto,  sempre 

questionará seus argumentos, ainda que as chances de se conseguir refúgio no Canadá 

112 Muitos refugiados descrevem a sua audiência utilizando uma linguagem adversarial. Eles frequen-
temente comparam “board of members” com juízes e a audiência com um juri. Bárbara Baptista 
observa que a percepção do procedimento oral no Brasil, visto como uma oportunidade de autode-
fesa da parte, proporcionada por um “diálogo humano e público com o juiz da causa”, se esvai de  
imediato quando se assiste a uma única audiência no foro. A oralidade não é pensada como uma 
garantia de defesa, mas como “um meio de prova a ser produzido no processo, na fase de instru-
ção, isto é, em audiência” (Baptista 2007).

Pedido rejeitado; 
desistência e abandono

O reclamante deve fazer o seu pedido em um ponto de entrada 
(CBSA) ou em um escritório de imigração (CIC) no Canadá

Pedido considerado elegível pelo CBSA ou CIC e referido ao IRB-RDP

PIF entregue em 28 dias

Fast track process; fast track hearing; full hearing

Pedido aceito

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/apply-how.asp


sejam muito superiores a outros países, como Inglaterra,  Alemanha e Áustria (Guy 

2003:67). De fato, nas audiências que assisti, eles pareciam culpados. Observei que o 

juiz confrontava os argumentos e informações apresentadas e que seu comportamento 

contrastava com a polidez das instituições canadenses. Abaixo, passo a descrever a 

audiência de I Skapik, focalizando o uso da narrativa política do RCC.

I Skapik nasceu em 1982, na cidade de Ostrava, na República Checa. Em 2008, 

ele chega ao Canadá e pouco tempo depois ele dá entrada ao seu pedido de refúgio, 

alegando ser perseguido por grupos de skinheads e neonazistas em sua cidade. Essa é 

a justificativa de refúgio que aparece na narrativa apresentada por I Skapik no seu 

“formulário” PIF.

Como em todos os hearings, a audiência de I Skapik aconteceu em uma sala do 

IRB, aberta ao público, onde nada pode ser registrado através da escrita ou gravação 

eletrônica  ou  outros  meios  de  comunicação  como  celular  e  internet.  Na  sala  do 

hearing, a bandeira nacional e um símbolo das forças armadas do Canadá estão atrás 

do juiz sentado em frente a uma mesa grande de madeira. O “counsel” do reclamante 

fica à esquerda do juiz e o reclamante à direita, ao lado do tradutor, todos de frente 

para  o  juiz  e  de  costas  para  o  público  (que  pode  ser  formado  por  testemunhas, 

membros da família e pesquisadores como eu)113. A audiência de I Skapik começou 

com a leitura da lista de presença dos envolvidos diretamente no caso. Depois disso, o 

113 O “counsel” tem o papel de instruir o reclamante no que se refere aos trâmites e códigos da 
audiência e do processo de refúgio como um todo. Ele atua como um “advogado”, embora não  
exista a exigência de formação. O “counsel” pode ser um parente, amigo, ativista, advogado e etc. 
O estado canadense não oferece o serviço de “counsel”, apenas contribuindo com um fundo para 
“Refugee Legal Aid Service”, que não atende a demanda. Assim, existe um amplo mercado de 
trabalho para advogados e pessoas que se especializaram em “consulting” no país. Fora desse 
mercado privado, existem ONG´s que oferecem o serviço através de funcionários e voluntários. 
Mais  detalhadamente  sobre  a  atuação  do  “counsel”  e  o  seu  importante  papel  no  processo  de 
determinação de refúgio, ver Sean Rehaag 2011, sobre o Canadá; e Ramji-Nogales 2007, sobre os 
Estados Unidos. O tradutor é disponibilizado pelo IRB e a tradução é literal.



juiz pediu para que o reclamante apresentasse sua narrativa e justificasse seu pedido 

de refúgio.

Atendendo ao juiz, I Skapik apresentou sua justificativa. Primeiro, ele falou 

sobre sua infância no orfanato, onde viveu por 13 anos, porque seus pais não tinham 

condições  de criá-lo.  Contou que sua família  não encontra  emprego  na República 

Checa, porque são identificados como ciganos, por causa da cor escura de sua pele. 

De acordo com I Skapik, os ciganos são preteridos no mercado de trabalho de forma 

aberta pela população branca. Depois disso, I Skapik contou três histórias detalhadas 

de agressões que ele e seus familiares sofreram. Falou sobre os agressores, membros 

de grupos de skinheads e neonazistas, as dores e lesões e o péssimo atendimento que 

encontrou no hospital. Por fim, I Skapik descreveu o sentimento de insegurança que 

vivencia em sua cidade, realçando o crescimento de grupos nazistas que, por exemplo, 

durante  o aniversário  de Hitler,  marcham pela cidade.  O discurso de I  Skapik foi 

muito bem estruturado, contendo frases diretas: “Eu sinto um grande medo de voltar  

para  a  República  Checa  porque  já  fui  agredido  e  tenho  certeza  de  que  serei  

novamente pelos skinheads”; “a polícia não prende os agressores porque não gosta  

dos ciganos”114. 

O discurso de I Skapik foi contestado e satirizado de várias maneiras pelo juiz, 

destaco três delas:  primeiro,  quando I  Skapik disse que sua família  não conseguia 

arrumar emprego, o juiz perguntou se eles recebiam auxílio do governo, seguido de 

um comentário “as pessoas gostam de ficar desempregadas para viver à custa do  

estado”. Segundo, o juiz questionou o fato de I Skapik ter somente três registros de 

114 As  citações  dos  atores  durante  a  audiência  não  correspondem  a  transcrições  literais,  sendo 
reconstituições da fala a partir de anotações que fiz depois de encerrado o hearing.



agressões sofridas, dizendo: “o reclamante diz ter sido agredido várias vezes, mas por  

que foi ao hospital e à polícia apenas três vezes? Se você é atacado por um grupo de 

skinhead,  você  precisa  ir  ao  hospital.  Três  vezes  é  muito  pouco;  não são várias  

vezes”. O juiz fez essa mesma pergunta em torno de quatro vezes. Repetir a mesma 

questão foi comum na audiência. 

Por último, o juiz confrontou o texto escrito por I Skapik em seu formulário e 

o relato oral apresentado. Na narrativa escrita, I Skapik dizia ter sido atacado “em 

torno de 08 vezes”, mas no relato oral disse ter “perdido a conta de quantas vezes 

tinha sido espancado”. O juiz insistiu na contradição entre os relatos muitas vezes, 

questionando o porquê de I Skapik ter alterado sua informação. As diferenças entre a 

narrativa escrita no PIF e o relato oral que estava sendo apresentado ocuparam a maior 

parte do  hearing.  Comparando a audiência de I Skapik com outras audiências que 

assisti,  inclusive  de não ciganos,  posso dizer  que o “confronto entre  a  escrita  e a 

oralidade”  tem  um  papel  decisivo  na  produção  da  verdade.  A  coerência  entre  a 

narrativa  escrita  no  momento  em que  se  faz  o  pedido  de  refúgio  e  o  relato  oral 

apresentado  durante  a  audiência  é  fundamental  para  a  produção de  uma “prova a 

favor”.  Por  isso,  Paul  Clair  costuma  fazer  uma  cópia  dos  pedidos,  das  narrativas 

escritas,  e, um pouco antes da audiência,  ele pede aos reclamantes  que façam sua 

leitura ou ele mesmo lê para eles, lembrando a importância de não contradizê-la.  No 

processo de produção da verdade, a correspondência entre o texto escrito e o relato 

oral tem um papel muito importante. Segundo Paul Clair, a correspondência entre o 



escrito e oral é um “sinal de verdade”, sendo a existência de diferenças, ainda que 

pequenas entre eles, motivo para suscitar a profunda desconfiança do juiz115. 

Enquanto  I  Skapik  respondia  as  questões,  o  juiz  interrompia  seu  relato, 

repetindo as mesmas perguntas e, de forma sarcástica, indicando sua desconfiança em 

relação  ao  que  era  dito.  I  Skapik  respondia  ao  juiz  de  forma  muito  organizada, 

repetindo frases de efeito como “eu sou uma vítima do ódio racial dos skinheads”; 

“eu tenho muito medo de ser morto, porque tenho a pele escura, e eles sabem que eu  

sou cigano”. I Skapik falou em checo e o tradutor traduzia para o inglês. O que o juiz 

falava em inglês era, por sua vez, traduzido para o checo. I Skapik falava em checo, 

mas  disse  algumas  frases  em  inglês.  Ele  intercalou  o  checo  e  inglês  em  alguns 

momentos. Quando o juiz perguntou sobre o porquê de estar no Canadá, ele respondeu 

em inglês “eu estou aqui, porque quero ficar livre da perseguição nazista”. 

Considero que I Skapik parecia ignorar a “agressividade” do juiz que chegou a 

bater  na  mesa  dizendo  que  “não  era  possível  que  um  país  membro  da  União  

Européia, como a República Checa, pudesse ser tão inseguro”. Neste momento, Paul 

Clair,  “counsel” de  I  Skapik,  interviu  afirmando  que  os  relatórios  da  Anistia 

Internacional,  Cruz Vermelha  e Human Rights Watch  atestavam a violência  racial 

contra  os  ciganos  no  país116.  Jaya  Ramji-Nogales  (2007)  e  Sean  Rehaag  (2011) 

115 Agradeço a antropóloga Lucia Eilbaum por ter chamado minha atenção para o confronto entre “a 
escrita e a oralidade”. Em seu trabalho (2006), em uma audiência oral na Argentina, esse confronto 
adquire uma forma distinta da que foi observada por mim no Canadá. Na audiência canadense, os 
problemas atribuídos à forma escrita comprometem o reclamante a refúgio, porque é este o autor 
do texto (que inclui declaração de verdade e seu efeito de juramento). No caso analisado por Lucia  
Eilbaum, o texto corresponde a uma “instrução”, formada por depoimentos tomados e registrados 
(sem o uso da taquigrafia),  de modo que as contradições entre o que se apresenta oralmente e 
através da escrita podem ser utilizadas para questionar a validade do texto (mesmo que o registro  
tenha sido feito por quem tem fé pública). Algo comum entre as audiências, contudo, é o valor 
atribuído ao texto escrito, porque, seja como for, a escrita constitui a matéria a partir da qual o  
debate e as contradições serão buscados.

116 Essas organizações não governamentais possuem um papel importante no discurso do RCC, que 



observam que o “counsel” tem um papel importante na determinação do processo de 

refúgio.  Segundo  os  autores,  o  “counsel”  informado  sobre  a  realidade  cultural  e 

política do país acusado de não proteger o reclamante, pode argumentar diante do juiz. 

Se ele, como Paul Clair, conhece as demandas do hearing, e tem conhecimentos sobre 

a  situação  de  perseguição  na  qual  se  encaixa  o  reclamante,  a  probabilidade  da 

audiência ter sucesso é muito maior. 

Apesar  do  bom  desempenho  de  Paul  Clair  na  descrição  do  quadro  de 

perseguição  aos  ciganos  na  República  Checa  e  documentos  que  atestassem o  seu 

discurso, ao fim da audiência de I Skapik, pensei que ela tivesse sido desastrosa por 

dois  motivos  já  mencionados.  Primeiro,  porque  o  juiz  fez  as  mesmas  perguntas 

repetidas vezes e, segundo, pelos seus comentários. De maneira geral, a performance 

do juiz  correspondia às  descrições  de Kant  de Lima para os atores  que atuam no 

controle  social  de  tradições  jurídicas  fundadas  na  desconfiança  e  suspeição  (Kant 

1999, 2010). O comportamento do juiz chamou a minha atenção, pois não esperava 

encontrá-lo em instituições canadenses, idealizadas por mim como espaços no quais o 

“réu” teria a “presunção da verdade”. 

A  minha  opinião  em  relação  à  audiência,  no  entanto,  contrastava  com  a 

avaliação do tradutor L Sarissky e de Paul Clair. Para eles, I Skapik teve um bom 

desempenho frente à “conduta padrão” do juiz. Conversando sobre o que me parecia 

um ‘comportamento inquisitorial’, ambos me explicaram que o juiz agiu corretamente 

ao externalizar sua desconfiança. Segundo eles, cabe ao reclamante provar que está 

informado pelo ‘nacionalismo cigano’, adota a linguagem “Human Rights” cujo peso político, no 
contexto canadense, é superior ao discurso mais fortemente vinculado à defesa da nação. Thomas 
Acton explora a mudança do discurso de ativistas no Reino Unido que abandonaram a afirmação 
da diferença étnica e adotaram a abordagem “Human Rights”, ver Acton 2004.



falando  a  verdade,  porque,  como  um  “não  cidadão  canadense”,  ele  não  tem  a 

“prerrogativa  da  inocência”.  Diferente  do  tratamento  concedido  a  cidadãos,  o 

juramente de que se falará a verdade e nada mais que a verdade não é o suficiente para 

que seu discurso tenha efeito de verdade117. Nada impede, portanto, que o juiz mostre 

sua suspeição, assim como suspenda as regras da polidez118 que regulam a interação 

social em outras esferas da sociedade, cabendo ao reclamante fornecer as provas de 

que o seu caso se aplica à Convenção das Nações Unidas de 1951 ou do Immigration 

and  Refugee  Protection  Act (IRPA)  para  o  status  de  refugiado.  Nesse  sentido,  a 

suspeição era esperada como uma “operação jurídica”, não sendo uma prática sigilosa. 

O “counsel” e o tradutor tinham razão em discordar da minha avaliação, porque o 

caráter explícito do juiz canadense contrasta com a lógica inquisitorial, marcada pelo 

segredo (Kant de Lima 1989, 1995, 2004). 

De acordo com o IRPA e a Convenção das Nações Unidas de 1951 (incluindo 

suas  ratificações),  refugiado  define-se  como  quem  “devido  a  fundado  temor  de  

perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões  

políticas,  se  encontra  fora do país  de  sua nacionalidade  e  que não pode ou,  em  

virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país”. Considerando essa 

definição, o processo de determinação de refúgio não pode ser considerado apenas do 

seu ponto de vista técnico.  Ele envolve de qualquer maneira  uma mediação social 

cujos termos dependem do tipo de relação estabelecida com o estado de acolhida e de 

117 Devo indicar que o PIF possui uma declaração a ser assinada pelo reclamante dizendo que as 
informações e documentos anexados são verdadeiros e que a declaração “tem a mesma força e 
efeito que um juramento”.

118  Autores que criticam o processo de refúgio observam que quebrar as regras da polidez durante a  
audiência é um erro legal que pode ter consequências psicológicas catastróficas para as pessoas 
que reclamam refúgio (Rousseau et al. 2002:66).



quais  categorias  são  agenciadas  pelas  instituições  para  enquadrar  estes  sujeitos 

segundo diferentes sensibilidades jurídicas (Geertz 2000; Kant de Lima 2010). Nesse 

sentido, o processo de refúgio pode ser entendido como um campo onde diferentes 

níveis de agência, poder e identidade são negociados e performatizados. 

Durante a  audiência  de I  Skapik observei  que se,  por um lado, existe  uma 

narrativa  política  que  atesta  a  vitimização  dos  ciganos,  por  outro,  existe  uma 

“narrativa de suspeição” que descreve os ciganos como aproveitadores da humanitária 

política canadense ou, simplesmente, como “refugiados econômicos”. Essa “narrativa 

de suspeição” é mobilizada no contexto do IRB, como passo a explorar.

2.6 Binarismos e multiculturalismo canadense

A categoria  roma é  amplamente  adotada em vários contextos  da sociedade 

canadense,  como universidades,  no IRB, em ONGs e outros  espaços nos quais  as 

pessoas adotam um vocabulário “politicamente correto”. Assim, nesses espaços, roma 

foi  a  categoria  utilizada  pela  maioria  dos  canadenses  que  conheci.  Havia  mesmo 

aqueles que reconheciam os membros dessa etnia como vítimas do Holocausto e de 

neonazistas na Europa contemporânea. 

As poucas pessoas que disseram Gypsy falaram em conversas cujo conteúdo 

pode ser considerado irônico e discriminatório. Durante um churrasco com estudantes 

da UWO, a antropóloga Julianna Beuadoin explicava  para uma outra  estudante  as 

razões  pelas  quais  a  categoria  Gypsy era  ofensiva.  Enquanto  próximo  a  ela,  e 

motivado por sua explicação,  um arqueólogo comentava em voz baixa com outras 

pessoas: “os ciganos são ladrões”. Considero que quando essas pessoas perceberam 



que eu estava ouvindo a conversa, se sentiram desconfortáveis. Elas pararam de falar 

imediatamente e o grupo se desintegrou. Penso que este é o mesmo desconforto que 

Herzfeld  (1997)  comenta  sobre  as  situações  nas  quais  a  ‘intimidade  cultural’  é 

invadida, quando se publiciza aspectos da vida social que comprometem a armadura 

discursiva criada.

O  churrasco  aconteceu  na  casa  de  Zoe,  também  ela  estudante  da  UWO. 

Problematizando essa situação com ela,  foi  interessante,  porque ela – que tem um 

namorado negro – expõe a “intimidade” canadense. Diferente de outros canadenses, 

ela  expunha  aspectos  de  seu  país  que,  em  geral,  não  são  mencionados  para 

estrangeiros  e  também não fazem parte  da “narrativa oficial”,  como o passado de 

escravidão africana e o genocídio de populações nativas. Zoe não evocava apenas o 

passado, mas as situações de discriminação que seu namorado, um negro dos Estados 

Unidos, vivenciava no país. Ela tinha um discurso dissonante sobre o país, porque 

realçava as contradições do “multiculturalismo canadense”.

A auto representação do Canadá como uma nação harmoniosa e multicultural 

contribui  para  que  a  armadura  discursiva  geral  das  pessoas  no  país  envolva  o 

reconhecimento  da  diversidade  em  suas  diferentes  dimensões  (étnica,  nacional, 

religiosa  etc)  e  das  convenções  humanitárias  e  acordos  internacionais,  como  a 

Convenção de Genebra de 1951. Como observa a página do IRB, sobre a “tradição 

humanitária  canadense”:  “Nossa  compaixão  e  justiça  são  uma  fonte  de  grande  

orgulho para os canadenses”119. Essa auto representação multicultural e humanitária 

foi muito afirmada durante meu trabalho de campo. A maioria dos canadenses que 

119 Ver http://www.cic.gc.ca/english/refugees/canada.asp

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/canada.asp


conheci falou sobre sua preocupação em respeitar a diversidade étnica,  linguística, 

religiosa, de orientação sexual e de gênero. Sendo a linguagem do multiculturalismo 

um ‘imperativo comunicacional’,  a adoção da categoria  roma encontrou aceitação, 

assim como a ‘narrativa de vitimização’ do RCC. 

A  categoria  roma,  apresentada  pelo  RCC  como  a  maneira  correta  de  se 

designar  uma  etnia/nação,  encontrou  acolhida  e  canais  de  difusão  no  Canadá.  O 

discurso  do  RCC  de  defesa  dessa  categoria  é  adequado  à  linguagem  do 

multiculturalismo. Categorias nativas e “corretas”, que respeitem as diferenças, são 

adotadas  pelo sistema de educação e  outros  setores  da  sociedade.  Por  exemplo,  a 

categoria  First Nations tem substituído o termo Indigenous people, em um processo 

semelhante e anterior à alteração de Gypsy por roma120.

A  justificativa  para  o  uso  dessas  categorias  consideradas  nativas  envolve 

histórias de perseguição e o risco de “extinção cultural”. O histórico de sofrimento 

(incluindo genocídio) e o perigo da perda da cultura, como a língua, fazem com que o 

uso dessas  categorias  expresse a  preocupação de  seus  falantes  com os  grupos em 

posição minoritária na sociedade. Em outras palavras, a adoção da categoria  roma, 

assim como o reconhecimento da narrativa de vitimização, fazem parte do discurso 

“politicamente  correto”  e  “multiculturalmente”  informado  que  circula  em  muitos 

espaços da sociedade canadense.

Diante desse quadro, na década de 1990, quando os ciganos começaram a pedir 

refúgio  no  Canadá  enquanto  ciganos,  isto  é,  alegando  serem perseguidos  por  sua 

120Assim como acontece com a categoria roma, o termo “First Nation” encontra resistências daqueles 
que se vêem designados por ele. Conheci “índios” canadenses que me disseram considerar o termo 
“First Nation” tão generalizante, externo e pejorativo quanto “Indigenous”. Na conclusão desta tese 
problematizo o debate sobre multiculturalismo, a partir de autores canadenses como Charles Taylor 
(1992).



etnicidade,  alcançaram  bons  índices  de  aceitação121.  Entre  1996  e  1998,  90% de 

ciganos checos e 70% de ciganos húngaros foram aceitos como refugiados122 (St. Clair 

2007). O reconhecimento da ‘narrativa de perseguição’ pelo IRB foi tão expressivo 

que as audiências, segundo informantes do RCC, eram muito mais simples e rápidas 

do  que  a  descrita  no  caso  de  I  Skapik.  Embora  os  pedidos  fossem  avaliados 

individualmente, o IRB reconhecia os ciganos como uma minoria étnica perseguida 

nos países do antigo Bloco Comunista por grupos nacionalistas, como neo-Nazis123. 

Assim,  mesmo  que julgados  individualmente,  existia  o  reconhecimento  de  que  os 

ciganos eram perseguidos enquanto uma minoria étnica. Nesse período, é realizado 

um número significativo de “fast track hearing”.

Nos anos seguintes, entretanto, o índice de aprovação dos pedidos diminuiu 

rapidamente. Se entre 1996 e 1998, 70% dos pedidos encaminhados por nacionais da 

Hungria  foram  aceitos,  em  1999  92%  desses  pedidos  foram  rejeitados:  “Com  o 

número cada  vez  maior  de  ciganos  húngaros,  e  um rumor  de  15.000 a  mais  no  

caminho, o IRB organizou um processo sem precedentes para avaliar as condições na  

Hungria.  A  decisão  negativa,  proferida  em 21  de  janeiro  de  1999,  levou  a  uma  

diminuição dramática nas taxas de aceitação para ciganos húngaros,  de 70% em 

1998 para 8% no período de abril a setembro de 1999”. Apesar disso, em 2001, os 

121 A década de 1990 tem como marco o fato dos ciganos reivindicarem o refúgio como ciganos, 
minoria étnica perseguida. Antes disso, ciganos pediam refúgio no Canadá, mas com base em sua 
nacionalidade.  Eles  se  enquadravam,  em  muitos  casos,  na  categoria  clássica  de  refugiado 
reconhecido: “branco e de países da Europa comunista”, ver Povoa Neto 2007.

122 Entre 1998-2003 a taxa de aceitação do IRB (aceito vs. rejeitado), para todos os países, era em 
torno de 50%.

123 A representação do Leste Europeu, porque comunista e oriental, como uma região marcada pela 
supressão  da  diferença  e  violência  contribui  certamente  para  a  construção  de  um  quadro  de 
perseguição aos ciganos.  Embora a violência esteja relacionada ao processo de democratização,  
como  vamos  discutir,  ela  também  aparece  no  discurso  do  RCC  ligada  à  “tradição  autoritária 
comunista e nazista” do Leste Europeu.



húngaros foram o maior grupo de refugiados no Canadá, com 3.895 casos, ou cerca de 

10.000  indivíduos.  Nesse  mesmo  ano,  em dezembro,  o  governo  canadense  impôs 

novamente o pedido de visto de entrada ao país para nacionais da Hungria. (St. Clair 

2007; Lefebvre 2003; IRB 2009).

A re-imposição de visto para a entrada de nacionais da Hungria no Canadá se 

relaciona  a  um conjunto  de  medidas  adotadas  pelo  estado canadense  para  que  os 

ciganos não fossem mais contemplados com decisões favoráveis ao refúgio no país 

(St.  Clair  2007;  Buttler  2009;  Lefebvre  2003).  A linguagem do multiculturalismo 

também aqui nesse contexto é instrumentalizada, entretanto para justificar a rejeição à 

narrativa  de vitimização  dos  ciganos.  O ministro  do  Citizenship,  Immigration  and 

Multiculturalism, Jason Kenney, tem um papel importante nesse processo ao inverter 

a  representação  dos  ciganos  de  vítimas  a  potenciais  criminosos,  aproveitadores  e 

“refugiados econômicos”.  Com outras palavras, o ministro Jason Kenney assinalou 

que os ciganos, ao invés de vítimas,  são na verdade pessoas que se aproveitam do 

multiculturalismo canadense e de sua política humanitária.

Não existe uma definição jurídica para a categoria “refugiado econômico” no 

Canadá,  mas  ela  aparece  no  discurso  de  representantes  do  estado  para  descrever 

sujeitos que solicitam refúgio por razões econômicas,  isto é, pessoas que estão em 

busca de emprego e/ou benefícios no país de imigração. Na perspectiva do ministro 

Jason Kenney e de Stephane Lefebvre, do Department of Solicitor General of Canada, 

o “refugiado econômico” não é um refugiado legítimo, pois o motivo pelo qual ele 

pede refúgio não se relaciona a um fundamentado medo de perseguição (Lefebvre 



2003:319)124.  Para  eles,  os  ciganos  não  são  refugiados  genuínos  porque  suas 

motivações são econômicas e, além disso, vivem em países democráticos e seguros. 

No  texto  “Roma  and  the  Czech-Canadian  visa  issue”,  Stephane  Lefebvre 

explica  porque  os  ciganos  são  “refugiados  econômicos”.  Citando  o  relatório 

encomendado pelo governo canadense para avaliar os motivos pelos quais os ciganos 

deixam  a  República  Checa,  Lefebvre  observa  que  os  ciganos  enfrentam  sérios 

problemas de discriminação racial e, por isso, 90% estão desempregados no país. Para 

Lefebvre, a razão pela qual os ciganos deixam a República Checa é econômica e, para 

dar um exemplo que fundamenta sua opinião, ele cita o caso da chegada de um grupo 

de  ciganos no aeroporto  de Toronto  que deixou o Canadá ao  saber  que não teria 

auxílio  financeiro  imediato  ao  seu  desembarque:  “Vários  recém-chegados  vieram 

somente por motivos econômicos. Em um exemplo flagrante, em agosto de 1997, um  

grupo de  17 ciganos partiu  do Aeroporto Internacional  de Toronto  dentro de 24  

horas  sem pedir  status  de  refugiado,  porque eles  estavam desapontados  por  não  

terem  recebido  doações  financeiras  e  moradia  imediatamente  após  a  chegada”. 

(Lefebvre 2003:319).

Existem vários artigos na imprensa canadense abordando a chegada de ciganos 

no Canadá reclamando refúgio125. Em muitos artigos encontrei declarações do ministro 

Jason Kenney afirmando a condição não genuína de refúgio dos ciganos por serem 

oriundos  de  países  democráticos.  Para  o  ministro  Kenney,  sendo  um  país 

124 Em uma perspectiva distinta, Hélion Povoa diz que “a nova categoria de 'refugiado ambiental' e a 
novíssima  de  'refugiado  econômico'  (ambas  de  utilização  não  consensual)  associam-se  ao 
entendimento já estabelecido de refugiado stricto sensu, estendendo a concepção do deslocamento 
forçado para além da esfera tradicionalmente aceita do político” (2007:5). 

125 Apesar do alto número de notícias, os ciganos representam apenas 7,5% do total anual de 20.000 
refugiados no Canadá (Kenerman 2008).



reconhecidamente democrático e membro da União Européia, ele não pode produzir 

refugiados. O ministro afirma que os casos de violência e perseguição aos ciganos na 

República  Checa,  por  exemplo,  podem  ser  resolvidos  pelo  país  que  conta  com 

departamentos especializados para tratar da questão, como o Ministério dos Direitos 

Humanos.  Durante  encontro  da  União  Européia,  quando  interrogado  sobre  o 

reconhecimento pelo estado canadense de que os ciganos são perseguidos por grupos 

nacionalistas na Europa,  o ministro Kenney respondeu que discorda da política do 

IRB,  que  atua  independente  do  Minister  of  Citizenship,  Immigration  and 

Multiculturalism:  “As crenças e  conclusões  do governo contrariam marcadamente  

com as do IRB, que havia concedido estatuto de refugiado a maioria dos requerentes  

Roma. Este é um paradoxo interessante que vai além da questão dos vistos entre o  

Canadá e a República Checa e que é merecedor de maior exploração”. (Lefebvre 

2003:320).

O reconhecimento dos ciganos como refugiados em países democráticos causa 

claro desconforto para os governos, como o da República Checa, país recém-chegado 

à União Européia. Durante encontros com governantes europeus, o ministro Kenney 

procurou  explicar  que  o  descompasso  entre  a  sua  opinião  e  os  altos  índices  de 

aceitação dos pedidos de refúgio de ciganos da República Checa e Hungria pelo IRB 

tem a  ver  com a  política  independente  do  IRB e  o  fato  dos  ciganos  estarem  se 

aproveitando  da  política  canadense.  Para  Jason  Kenney,  as  estatísticas  estão 

distorcidas, indicando que o número de pedidos por checos representa um abuso do 

sistema  canadense  de  asilo  (Taylor  2000).  Considerando  que  os  ciganos  não  são 

refugiados,  Stephane Lefebvre  e  o ministro  Kenney defendem que medidas  sejam 



adotadas  para  reduzir  o  número  de  pedidos  de  refúgio  junto  ao  IRB,  como  a 

reimposição de visto de entrada para cidadãos da República Checa, que havia sido 

suspenso pouco tempo atrás. Como não pode intervir na política do IRB, o ministro 

Kenney recorreu a essa medida, que implicou na expressiva diminuição dos pedidos. 

Em 1997, com a retirada da exigência de visto, houve um total de 1,509 pedidos de 

refúgio da República  Checa.  Depois  da reimposição  do visto,  em 1998, houve 53 

pedidos e 60 em 1999 (Lefebvre 2003). 

De fato, a reintrodução do visto é apontada como uma medida eficaz para a 

diminuição dos pedidos (Kenerman 2008). Para Stephanie Lefebvre, a medida adotada 

pelo ministro Kenney foi necessária porque os ciganos estavam se aproveitando da 

facilidade da política canadense: “O Canadá é o país mais fácil no mundo para um  

imigrante ganhar status de refugiado. Ele é também o país mais fácil no mundo para  

fraudar o pedido e ganhar status de residente permanente”. A reimposição do visto 

aparece, portanto, como uma resposta ao número exagerado de pedidos de refúgio. 

Em declaração à imprensa, o ministro Kenney sustenta sua decisão:  “Eu não posso 

tolerar uma situação onde se vê pessoas simplesmente obtendo uma passagem aérea,  

chegando aqui e dizendo a palavra mágica 'refugiado', recebendo status, ganhando  

uma autorização de trabalho e/ou benefícios sociais. Isso é um insulto para milhões  

de pessoas que aspiram vir para o Canadá legalmente”. (Caparini 2010:15).

Em entrevista, o tradutor do IRB, L Sarissky, defendeu a atuação rigorosa do 

juiz durante a audiência de I Skapik, baseado no “mesmo discurso” do ministro Jason 

Kenney. Para o tradutor, o  juiz agiu com a rigidez necessária, questionando toda a 

narrativa  apresentada,  porque  as  pessoas  se  aproveitam  da  política  de  refúgio 



canadense. L Sarissky comentou que sendo I Skapik “malandro126 e inteligente”, o juiz 

deveria  realmente  questioná-lo  e  exigir  provas  ainda  mais  concretas  do  que  as 

apresentadas.  Quando  perguntei  sobre  a  dificuldade  em se  conseguir  provas  (que 

atestem perseguição étnica e racial na República Checa), ele disse que embora fosse 

verdade que policiais  e médicos  checos não registrassem os casos,  os ciganos são 

realmente “malandros” e muitos estão se aproveitando do Canadá. O tradutor disse 

ainda  que,  baseado  na  sua  experiência  com ciganos  na  República  Checa,  poderia 

afirmar que eles são “malandros” e “inteligentes”, exigindo do IRB atenção especial 

na análise de seus pedidos. 

Explorando essa ideia de que os ciganos são “malandros”, o tradutor deu dois 

exemplos. Primeiro, o fato dos ciganos terem ido para o Canadá em grande número 

assim que foi retirada a exigência de visto para os nacionais da República Checa. O 

tradutor  observa  que,  em  pouco  tempo,  muitos  ciganos  conseguiram  status  de 

refugiado  no  Canadá,  “porque  eles  foram  rápidos  e  o  governo  devagar”.  Até  o 

momento em que o ministro Jason Kenney tomou alguma atitude para restringir  a 

chegada de mais ciganos, eles já tinham chegado em um bom número e estabelecido 

redes  de  relações,  que  passam também  pelo  RCC.  Segundo,  para  L  Sarissky,  os 

ciganos  são  “malandros”  porque  aprenderam  a  lidar  com  o  sistema  canadense 

rapidamente, em especial com as audiências. Na visão do tradutor, ao apresentarem 

um discurso compatível com a narrativa política do RCC, os ciganos correspondem às 

expectativas  do  IRB  para  a  definição  de  refugiado.  Quer  dizer,  a  narrativa  de 

126 O  tradutor do IRB utilizou a palavra “smart” que pode ser traduzida como “esperto” ou, como 
usarei aqui, pelo termo “malandro”. A definição de malandro, proposta pelo antropólogo Roberto 
DaMatta deve ser realçada, pois nela encontra-se a ideia de um sujeito que vive nos interstícios da  
ordem e da desordem em busca de vantagens. Ver DaMatta [1979]1997.



vitimização dos ciganos, construída pelo RCC, pode ser considerada perfeita no que se 

refere à justificação de refúgio. Na opinião de L Sarissky, muitos ciganos merecem o 

status de refugiado, mas outros estão apenas repetindo a mesma história de sucesso 

que ouviram de algum parente.

Como observa Robert Barsky, quem pesquisa o processo de refúgio percebe 

que a audiência  com o juiz pode ser  vista  como uma avaliação da capacidade  do 

requerente  para  construir  uma  imagem  apropriada  de  refugiado,  isto  é,  que 

corresponda  às  expectativas  de  quem toma  as  decisões.  A construção  da  verdade 

depende de uma performance. Como resultado, os requerentes que são mais capazes 

de navegar e compreender as expectativas do país de acolhimento tendem a produzir 

uma imagem de "refugiado" de sucesso, enquanto outros cuja narrativa e apresentação 

de si não se encaixam em tais expectativas podem ser mal interpretados e rejeitados 

(Barsky 1994). 

A referência aos ciganos como “malandros” e possíveis “aproveitadores” do 

sistema  canadense  pode  ser  observada  no  discurso  da  mídia,  de  funcionários  e 

representantes do estado. Esse discurso estrutura uma narrativa na qual os ciganos não 

são  vistos  como  vítimas,  mas  aproveitadores  da  política  canadense.  Existe  uma 

polarização  no  que  se  refere  ao  discurso  público  em  relação  aos  ciganos.  Uma 

polarização que é conveniente, pois se eles são vítimas, cabe ao Canadá como um país 

comprometido com os direitos humanos protegê-los. Mas se eles são aproveitadores, 

possíveis criminosos,  o governo canadense deve restringir  seu acesso ao país cuja 

missão é proteger vítimas verdadeiras (Lefebvre 2003).  



Os jornais oferecem bons exemplos para observar esse binarismo - vítimas e 

coitados vs. trapaceiros e criminosos - e sua materialização. Sem querer estabelecer 

uma narrativa linear, observo que, quando os pedidos de refúgio tinham uma boa taxa 

de aceitação pelo IRB (acima de 80% para ciganos de vários países europeus, como 

Eslováquia e República Checa), logo no começo de sua chegada, no final da década de 

1990, a narrativa de perseguição e vitimização era reconhecida ou,  ao menos,  não 

abertamente questionada. Até mesmo nos jornais que costumam explorar o estereótipo 

dos ciganos como criminosos, eles eram descritos como vítimas da perseguição de 

grupos neonazistas. Vítimas que estavam encontrando proteção e refúgio no Canadá, 

um país  reconhecido  por  ser  uma nação multicultural  com políticas  premiadas  de 

abrigo e proteção aos perseguidos127.  Muitos jornais passaram inclusive a  adotar  a 

categoria roma para se referir aos ciganos, atendendo à recomendação do RCC, e da 

política multicultural canadense (Butler 2009).

A imprensa chegou a publicar inúmeras histórias dramáticas (Butler 2009) e 

com fotos de crianças. Crianças também se destacam nas fotografias veiculadas na 

página do RCC no facebook:

127 O Canadá é reconhecido como um país com progressivo e “forward-thinking social programs” e 
está entre os melhores países do mundo no que se refere aos índices de qualidade de vida, educação 
e saúde (UN Human Development Report 2006).



Manifestação pública organizada pelo RCC em Toronto
Fonte: http://www.facebook.com/groups/10460095897/?ref=ts&fref=ts

Quando o ministro Jason Kenney passou a desqualificar a narrativa política de 

vitimização, recorrendo a velhos estereótipos em relação aos ciganos, a narrativa de 

suspeição ganhou força. Citando o ministro Kenney, os jornais passam a explorar a 

possibilidade  do Canadá ao invés  de proteger  vítimas,  importar  criminosos.  Nesse 

contexto, a prisão de um jovem casal romeno que reclamava status de refugiado foi 

amplamente  mencionada  por  políticos,  como  Jason  Kenney,  e  noticiada  pela 

imprensa.

Noto  que  o  discurso  de  suspeição  e  o  uso  de  estereótipos  em relação  aos 

refugiados no Canadá não se limitam aos ciganos, incluindo outras minorias étnicas, 

religiosas e nacionais como tamis, muçulmanos e mexicanos128. No caso dos ciganos, 

as consequências do estereótipo se materializaram através de certas práticas, como, 

por exemplo, a determinação de que os pedidos de refúgio de nacionais da República 

128 Em contraste com a suspeição, os casos que atualmente contam com grande credibilidade são os de 
homossexuais, gays e lésbicas, e de gênero, mulheres perseguidas por motivos religiosos e violência 
doméstica.  Existem  diversas  campanhas  de  apoio  a  esses  grupos,  como  as  que  podem  ser 
observadas  em cartazes no metro.



Checa devessem ser condicionados a uma análise da ficha criminal dos reclamantes 

junto ao estado checo.

Herzfeld argumenta que os estereótipos representam uma forma de se “fazer 

coisas  com  palavras”  e  possuem  consequências  materiais.  Porém,  quem  usa  o 

estereótipo e quando se usa? Essas são perguntas que devem ser feitas para não se 

esvaziar  as  possibilidades  analíticas  do  estereótipo  (Herzfeld  1997:203).  Nesse 

sentido, é interessante observar que o ministro Jason Kenney usa o estereótipo para 

justificar medidas que visam restringir o acesso ao país de uma determinada minoria 

étnica. Em resposta à narrativa de vitimização do RCC, o ministro Kenney argumenta 

que  os  canadenses  podem  estar  sendo  ameaçados  por  sua  própria  generosidade: 

“Querendo  proteger  vítimas,  estão  importando  criminosos”.  Por  isso,  o  ministro 

Kenney diz que foi obrigado a adotar certas medidas, como a exigência da análise 

criminal dos cidadãos da República Checa que pedem refúgio no Canadá. 

De acordo com Kenerman, essa foi a primeira vez que o governo canadense 

decidiu analisar relatórios de antecedentes criminais de solicitantes de refúgio junto 

aos seus países: “O Departament of Citizenship and Immigration do Canadá tratou os  

ciganos checos como uma ameaça à lei e à ordem, impondo consultas criminais em 

relação a eles. Esse controle tornou-se rotina depois do 9/11, embora ele tenha sido  

sem precedentes na época. Para justificar a necessidade das verificações criminais, o  

CIC  reforçou  e  aprofundou  um  dos  estereótipos  mais  negativos  sobre  os  roma” 

(Kenerman 2008:239). 

Por fim, realço que sendo o Canadá um país especialmente preocupado em 

enfatizar  seus  valores  liberais  e  humanitários,  parte  de um projeto mais  amplo  de 



nação  multicultural  (Kenerman  2008:232),  o  reconhecimento  dos  ciganos  como 

aproveitadores e possíveis criminosos justifica, na perspectiva do ministro Kenney, a 

necessidade de práticas que restrinjam seu acesso ao país (Lefebvre 2003). Em outras 

palavras, a análise da ficha criminal, uma vez justificada pelo estereótipo dos ciganos 

como  pessoas  não  confiáveis,  não  compromete,  dessa  forma,  a  representação 

internacional do Canadá como um lugar de refúgio e proteção aos perseguidos.

Conclusão

A partir deste capítulo, pode-se concluir que o projeto identitário do RCC não 

é meramente o resultado de uma "retórica” promulgada por agentes políticos. Como 

procurei mostrar, este projeto é condicionado por fatores pertencentes aos contextos 

históricos  e  políticos  que  o  informam.  As  práticas  discursivas  que  constituem  o 

universo político do RCC se relacionam tanto a questões locais  quanto a questões 

supralocais. Existe, pois, um diálogo permanente com a política do estado canadense e 

a  agenda  do  nacionalismo  cigano  transnacional.  O  projeto  identitário  do  RCC, 

construído  a  partir  desse  diálogo,  busca  desconstruir  determinados  estereótipos, 

definindo os ciganos como uma minoria étnica transnacional,  de origem indiana,  e 

perseguida ao longo da história.



CAPÍTULO 3

UNIÃO CIGANA DO BRASIL E PROJETO IDENTITÁRIO:

“CIGANO É ETNIA, CIGANO É NAÇÃO”

Neste capítulo exploro o projeto identitário da União Cigana do Brasil UCB, 

apresentando o quadro de referências normativas que informam esse projeto e arenas 

nas quais ele é exposto,  negociado e disputado. Contextualizando a criação de um 

“movimento cigano” no Brasil, examino as primeiras iniciativas no país de codifica-

ção da identidade cigana como identidade étnica e nacional. Em outros termos, explo-

ro as ações de uma “elite” cigana para modificar e controlar a definição e representa-

ções da identidade cigana na esfera pública. Quem são os atores que participam do 

processo de codificação e quais são as relações de poder envolvidas nesse processo? 

Quais são os principais elementos da agenda política da UCB? Como a associação 

“imagina” os ciganos? Explorando essas questões, pretendo apresentar o projeto iden-

titário da UCB e, portanto, sua proposta de codificação da identidade cigana na esfera 

pública. Essas são as questões centrais que orientam este capítulo cujo objetivo geral, 

no contexto da tese, é produzir uma análise etnográfica sobre o processo de codifica-

ção política da identidade cigana a partir de uma associação política.

3.1 Movimento Cigano no Brasil e UCB

A UCB é uma associação criada em 1990 pelo músico violinista Mio Vacite. 

Filho de pais iugoslavos que imigraram para o Brasil,  Mio Vacite nasceu em São 

Paulo,  em  1941,  e,  desde  a  década  de  1980,  está  envolvido  com  o  “movimento 



cigano”, categoria utilizada por ele para se referir a associações e agentes políticos 

que,  como ele e sua associação,  procuram “modificar as representações negativas  

sobre os ciganos, buscando seu reconhecimento como nação, assim como garantir  

seu acesso a direitos e serviços no Brasil”. 

A inserção de Mio Vacite no “movimento cigano” é anterior à criação da UCB. 

Primeiro, ele participa de outra associação: o Centro de Estudos Ciganos CEC. Como 

ele  observou,  no  ano  de  1987,  “durante  um  encontro  de  descendentes  ciganos,  

ciganólogos  e  antropólogos,  [ele] foi  convidado  pelas  seguintes  autoridades  em 

ciganologia:  Dr.  Oswaldo  Macedo  (renomado  neurologista),  Antônio  Guerreiro  

(maestro da PUC), Ani Ragari (advogada), Liane Duarte (psicóloga do estado) e a  

escritora  Cristina  da  Costa  Pereira  para  presidir  e  liderar  o  Centro  de  Estudos  

Ciganos (CEC), o primeiro movimento cultural do gênero no Brasil e na América  

Latina ”.

Na narrativa de Mio, o primeiro passo para a construção de um “movimento 

cigano” no Brasil e na América Latina começa a se estruturar em torno desse grupo 

formado por pessoas de classe média e com profissões liberais, sendo quase todos os 

agentes políticos mencionados acima autores de composições, poemas, livros e artigos 

sobre  ciganos.  O médico  Oswaldo Macedo publicou o livro  “Ciganos:  natureza  e 

cultura” (1992); o músico Antonio Guerreiro, professor da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro UNIRIO, escreveu artigos e textos (Guerreiro & Araújo 

1997 e 1999), também apresentados em encontros acadêmicos de etnomusicologia; e, 

por último, a escritora Cristina da Costa Pereira publicou vários livros (1986, 1990, 

2009). 



O livro de Cristina Pereira, “O Povo Cigano” (1986), é considerado por Mio 

um marco para a construção de um movimento cigano no Brasil por dois motivos. 

Primeiro,  porque  é  a  partir  da  pesquisa  realizada  por  sua  autora  que  os  agentes 

políticos que vieram a formar o CEC se articularam e “tomaram consciência de sua  

cultura”. Mio diz que se tornou um ativista quando conheceu Cristina: “com 45 anos  

de idade aprendi com Cristina Pereira que o meu povo tem uma cultura, uma língua,  

e que somos uma verdadeira nação”. Antes disso, ele diz que embora sempre tenha se 

sentido incomodado com as representações negativas e generalizantes que circulam 

sobre os ciganos, não os concebia como um “povo com cultura própria” e direitos a 

serem reivindicados na esfera pública. Considero que, diferente de Cristina, Mio não 

atribuía uma “unidade cultural e política” aos ciganos. 

Para Mio, exatamente por não ser cigana, Cristina Pereira conseguiu imaginar 

essa unidade,  tornando possível a associação entre ciganos cuja origem étnica não 

favoreceria  aproximações.  Os  ciganos  membros  do  CEC têm  uma  origem  étnica 

distinta: Mio Vacite e Antonio Guerreiro são roma, mas enquanto Mio é horarano de 

origem iugoslava, Guerreiro é kalderash de origem inglesa e romena; Liana Duarte e 

Oswaldo Macedo são calons, mas de “comunidades” diferentes e com poucas relações 

de parentesco129. Em resumo, na perspectiva de Mio, os membros do CEC não teriam 

se  articulado  se  não  fosse  por  Cristina  que,  não  sendo  cigana,  soube  realçar  na 

interação  “denominadores  comuns”.  Comento,  entretanto,  que  a  articulação  entre 

ciganos de “etnias e clãs” diferentes não é, de fato, tão improvável quanto aparece no 

129 Tenho uma observação sobre a identidade dos outros membros: Ani Ragari aparece na narrativa de 
Mio como não cigana, embora no livro de Cristina Pereira ela seja identificada como “cigana do 
grupo Ragari”. Liana Duarte é identificada por Mio como “descendente”, porque sua mãe não é 
cigana. Seu pai, no entanto, é cigano de uma família que fez inclusive parte da minha etnografia de  
mestrado. Cristina Pereira não se diz cigana, mas foi identificada como tal por alguns informantes.



discurso de Mio130. Analisando sua narrativa, observo que ele já conhecia Oswaldo 

Macedo antes da criação do CEC. Mio Vacite e Oswaldo Macedo já se conheciam por 

causa  da  relação  de  amizade  entre  ele  e  a  família  Vacite.  Oswaldo  Macedo  foi 

padrinho de casamento da irmã de Mio. Ele se tornou amigo da família na época em 

que moravam no bairro de Ramos, subúrbio do Rio de Janeiro. Segundo Mio, eles 

passaram muitos  anos sem se encontrar,  mas,  na década de 1980, com o CEC, se 

reaproximam.  Foi  através  de  Oswaldo Macedo que  Mio Vacite  conheceu  Cristina 

Pereira. Ela, por sua vez, conheceu Oswaldo Macedo por causa de sua pesquisa para o 

livro.

Através de sua pesquisa, que durou cinco anos, Cristina Pereira teve acesso a 

ideias que suprimiam as diferenças e fortaleciam elementos imaginados como comuns 

aos  ciganos.  Entre  tais  “denominadores”  estão  a  perseguição  histórica  e  sua 

transnacionalidade. Mais especificamente, os ciganos como vítimas do Holocausto e 

como uma nação transnacional (com símbolos políticos) fazem parte da narrativa de 

Cristina em seu livro, publicado em 1986, sete anos depois do primeiro WRC. No 

Brasil, nesse período, segundo Mio Vacite, as ideias do WRC não tinham ressonância 

entre os ciganos brasileiros.

Segundo, o livro também é um marco, porque, para Mio, o seu lançamento no 

Paço  Imperial131,  no  Rio  de  Janeiro,  foi  um  evento  pioneiro  no  que  se  refere  à 

exposição  da  etnicidade  cigana  na  esfera  pública.  Este  evento  e  os  que  foram 

realizados pelo CEC depois dele são descritos por Mio como as primeiras iniciativas 

130  Ciganos roma e  calons se relacionam, embora o “discurso nativo” reforce a distância entre eles. 
Essa questão será explorada no capítulo 5.

131O Paço Imperial é um centro cultural que funciona em um dos prédios coloniais mais importantes  
do  Brasil,  construído  no  século  XVIII  para  a  residência  dos  governadores  do  Rio  de  Janeiro, 
tornando-se depois a Casa de Despachos da administração colonial e imperial. 



de  organização  coletiva  e  exposição  pública  de  um projeto  identitário  cigano  no 

Brasil. 

De acordo com meus dados, não existiam até a década de 1980 associações 

que buscassem discutir  publicamente a identidade cigana no país132.  Não encontrei 

registros de associações voltadas à esfera pública anteriores à data de fundação do 

CEC, em 1986. Em cidades como Rio de Janeiro e Campinas,  entretanto,  existem 

registros  de  associações  étnicas  ciganas  desde  a  década  de  1930.  Porém,  essas 

associações se dirigiam de forma mais íntima e exclusiva a determinados ciganos em 

razão de sua identidade étnica, nacional ou de “clã”. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a 

sociedade étnica “Conjunto Fé em Deus”, fundada em 1933, tinha como associados 

exclusivos os “calon do Catumbi”, que se definem como um “clã” ou “tribo” (ambas 

as  categorias  nativas)133.  Considero  que  essas  associações  eram  marcadas  pelo 

particularismo  étnico  e,  portanto,  não  se  identificavam  com  o  projeto  identitário 

cigano,  tal  como  aparece  no  discurso  nacionalista,  ou  seja,  considerando  uma 

identidade comum entre kalderashs, calons, horaranos etc.

Nesse sentido,  as associações  anteriores  à  década de 1980 eram voltadas  e 

admitiam como associados “apenas os membros do seu próprio clã”. Diferente dessas 

associações, o CEC dirigia-se aos ciganos, independentemente de sua origem étnica, 

ou seja, ele era aberto a  calons, kalderashs, horaranos  etc. Essa visão pluralista se 

expressa  na  afirmação  de  uma identidade  cigana  mais  generalizante  e  abstrata.  O 

132 Durante a 28 RBA, no GT “Ciganos”, tive a oportunidade de apresentar um paper sobre a UCB e 
perguntar para o grupo de 15 pesquisadores se eles conheciam associação cigana anterior a esse  
período. Eles não me informaram sobre outra associação.

133Sobre a vida associativa de redes de famílias ciganas no bairro do Catumbi, ver a minha dissertação 
de mestrado, Souza 2006.



discurso  do  CEC era  informado  pelo  idioma  nacionalista  que  imagina  os  ciganos 

como uma nação, englobando diferentes etnias. 

O CEC se diferencia das associações que, marcadas pelo particularismo, não 

produziam  discursos  públicos  sobre  os  ciganos.  Essas  associações  não  tinham  o 

interesse na codificação pública da identidade cigana.  Através delas, os ciganos se 

articulavam para vários  fins,  mas  sem demandas  de reconhecimento  da etnicidade 

cigana. Para Mio, a ideia de que os ciganos são uma “nação com cultura própria” e 

que, como tais, deveriam se posicionar na esfera pública, emerge no Brasil com o 

movimento cigano na década de 1980, mais especificamente com o CEC.

Como o nome indica, o CEC tinha como objetivo ser um espaço de estudo e 

pesquisa  sobre  os  ciganos  e,  ao  mesmo  tempo,  de  reivindicação  de  direitos.  Para 

deixar  esse  objetivo  mais  claro,  apresento  abaixo  dois  exemplos  de  ações 

desenvolvidas pelo CEC durante o período no qual funcionou, de março de 1986 até 

1991134:  primeiro,  uma demanda por  reconhecimento;  depois,  eventos  responsáveis 

pela produção de discursos públicos sobre os ciganos. 

Em  11  de  agosto  de  1986,  os  membros  do  CEC  enviaram  uma  carta  à 

administração do Paço Imperial pedindo a instalação de uma placa de cobre no seu 

pátio interno com o nome de “Adro dos Ciganos”. A pertinência desta referência aos 

ciganos  no  Paço  se  justifica  em  razão  do  expressivo  número  de  ciganos  que 

trabalharam no edifício,  que fazia parte da administração pública - Justiça, durante 

todo o período imperial. Eles foram cocheiros, palafreneiros, artesãos de cobre e de 

ferro,  organizadores  de  festividades  e,  sobretudo,  oficiais  de  justiça  ou,  tal  como 

134Segundo Antonio Guerreiro, o CEC funcionou nesse período 1986-1991.



aparece no documento enviado, “andadores do rei”. Mio, que não fazia parte do CEC 

quando essa demanda por reconhecimento  foi  apresentada,  a  interpreta  como uma 

forma de se destacar a “contribuição positiva dos ciganos para a história nacional  

[brasileira]”,  dissociando-os  do  conjunto  de  estigmas  que  lhes  é  tradicionalmente 

imputado ao se referir positivamente a propriedades e capacidades concretas. O CEC 

tinha  a  preocupação  em  modificar  e  controlar  a  maneira  como  os  ciganos  são 

definidos no Brasil. Para seus membros, o reconhecimento público da participação dos 

ciganos  na  Justiça  contribuiria  para  a  construção  de  uma  identidade  cigana  mais 

positiva na esfera pública. 

O CEC organizou vários eventos de publicização da “história e cultura do 

povo  cigano”,  todos  no  Rio  de  Janeiro.  Passo  a  destacar  três  deles:  primeiro,  a 

“Semana de Cultura Cigana da América Latina” na Fundação Casa de Rui Barbosa, 

realizada em 1988. A programação desse evento incluiu palestras com membros do 

CEC e convidados,  como o agente político Jorge Bernal,  da Asociación Identidad 

Cultural Romani de la Argentina AICRA. O público envolvido no evento era formado 

por agentes políticos, como os membros do CEC, escritores, cineastas, cartomantes e 

pessoas que se identificavam com a etnicidade cigana135. O segundo evento que quero 

destacar  aconteceu  nesse  mesmo  ano,  em  1988.  O  CEC  organiza  na  Escola  de 

Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, um “Mini museu 

Cigano”.  Esse  mini  museu  consistia  na  exposição  de  peças  reunidas  a  partir  de 

coleções pessoais. Durante o trabalho de campo, Mio me mostrou algumas das peças 

135Analisando a relação de participantes do evento, conforme consta na sua ficha de catalogação, nos 
arquivos da Fundação Casa de Rui Barbosa, identifiquei a participação de atores que produzem 
discursos públicos e narrativas sobre os ciganos, como músicos, dançarinos, atores, cartomantes, 
numerólogo, cineasta e escritores. Alguns dos nomes na ficha são Jorge Bernal, Niffer Cortez, Liana 
Vitoria Duarte, Exil Lotianu, Regina Ragari, Yargo Ragari, Nelly Salinas, Bosco Viegas.



que compunham essa exposição e que fazem parte de seu acervo pessoal, como fotos 

de família, quadros, um samovar, espadas, punhais e tachos de cobre. Mio mostrou 

essas peças (sobretudo o samovar russo e a espada sérvia) como relíquias que dão 

profundidade histórica e autenticidade à sua narrativa. Nesse sentido, o samovar me 

foi mostrado para comprovar a informação de que a hospitalidade é uma característica 

da sociabilidade cigana. Mio disse que existe o costume de se ter um samovar nas 

casas ciganas: “mesmo entre famílias muito pobres, existe o hábito de se oferecer chá  

ou café a um convidado”. Por fim, o terceiro evento que expunha a identidade cigana 

foi  a  “Mostra  Cigana” no Centro Cultural  do Banco do Brasil,  em 1989. O CEC 

participa do evento organizado pelo CCBB, que tinha acabado de ser inaugurado, e se 

mostra interessado nos ciganos enquanto um tema. 

Esses  eventos  acontecem  em um contexto  histórico  e  social  marcado  pelo 

crescimento  no  Brasil  da  identificação  cultural  e  religiosa  com  o  “Oriente”136.  A 

“cultura  cigana”,  tal  como  aparece  no  discurso  dos  agentes  políticos  do  CEC  e, 

portanto, veiculada nos eventos descritos, é resultado de um diálogo plural com forte 

influência  do  “orientalismo”137.  Essa  influência  contribuiu  certamente  para  que  a 

“cultura cigana” pudesse ser vista como fonte de identidade religiosa e cultural para 

adeptos  de  religiões  da  Nova  Era,  dançarinos  de  flamenco,  músicos,  escritores  e 

candomblecistas. Mio realça em seu discurso que esses eventos foram os primeiros a 

136A categoria “Oriente” engloba concepções religiosas da Nova Era; música e dança flamenca; a  
literatura  de  Paulo  Coelho;  (re)codificações  do  candomblé  e  umbanda  (com  a  introdução  de 
entidades ciganas), etc. 

137Como vimos, o “orientalismo” é uma estratégia ideológica utilizada em projetos  de dominação 
colonial (Said 2007). Aqui, no entanto, me refiro a um outro viés do orientalismo, que também 
opera  uma exotização  e  essencialização  do  “outro”,  mas  com o  objetivo  de  se  estabelecer  um 
diálogo  com  valores  hegemônicos  do  “Ocidente”.  O  orientalismo  como  um  aspecto  da 
contracultura, isto é, como a adesão a valores vistos como exóticos e pertencentes ao “Oriente” que,  
enquanto universo civilizacional, se opõe ao “Ocidente”.



tratar  da  identidade  cigana  publicamente138 e  que  eles  suscitaram  canais  de 

interlocução  entre  ciganos  e  outras  identidades.  Nesse  contexto,  Mio  diz  ter 

estabelecido parcerias, por exemplo,  com as comunidades judaica, negra, espírita e 

umbandista139. 

A exposição pública da identidade cigana, entretanto, era uma questão delicada 

para os membros do CEC, porque eles temiam o preconceito  e discriminação que 

poderiam vivenciar por terem sua etnicidade conhecida. Esse medo explica, por um 

lado, a escolha de Mio Vacite para ser presidente do CEC, um ano depois dele ter sido 

criado:  “Ninguém queria assumir a presidência.  Existia  um grande medo e sob o  

pretexto de que eu era músico, filho de pai e mãe ciganos e sabia o idioma, insistiram  

para que eu fosse o presidente”. Diferente dos demais membros do CEC, Mio era 

visto como alguém que não teria problemas com a exposição, porque como músico de 

um grupo chamado “Encanto Cigano”, ele já tinha sua identidade exposta140. Por outro 

lado, Mio também interpreta que a escolha para ter presidido o CEC tem a ver com 

outros dois motivos: o fato dele ser um homem casado, pai de família  e com boa 

138Os ciganos enquanto uma questão pública não era uma novidade no Brasil. Assim como observado 
no  Canadá,  os  ciganos  já  discutiam  e  negociavam  com  o  poder  público  sua  etnicidade, 
especialmente no que se refere a questões de trabalho. Por exemplo, a prática da cartomancia tanto  
no Brasil quanto no Canadá está subjugada à interpretação policial e concessão de licença, tornando 
a negociação fundamental para o trabalho. 

139Uma  parceria  importante  nesse  contexto,  entre  outras,  é  estabelecida  com  Atila  Nunes  Filho, 
político e liderança umbandista. 

140O grupo musical “Encanto Cigano” foi criado por Mio em 1990 e é constituído principalmente 
pelos  membros  de  sua  família.  O  grupo  tem  um  histórico  de  participação  na  televisão,  
especialmente em novelas. Em todas as novelas exibidas na década de 1990 que tiveram algum 
personagem de destaque cigano, Mio Vacite e seu grupo participaram como músicos. Segundo Mio, 
mesmo os ciganos que possuem uma vida pública como artistas não se sentem confortáveis com a 
identificação pública de sua etnicidade. Por isso, ainda que interpretando ciganos no teatro e na  
televisão ou se apresentando como músicos ciganos, os músicos e atores ciganos não se assumem 
enquanto  tais  publicamente.  Ele  diz  que  foi  um dos  primeiros  músicos  ciganos  a  afirmar  sua 
identidade no espaço público. Um exemplo interessante é o caso da atriz cigana Ana Rosa Guy 
Galego. Ela interpretou uma cigana, chamada Esmeralda, em uma telenovela, mas não mencionava 
sua identidade étnica nas entrevistas que concedia a jornalistas.  De família circense,  Ana Rosa,  
como outros artistas circenses ciganos, costuma apenas se referir à sua família como circense.



reputação entre os ciganos; e por ter em sua família uma pessoa com influência no 

judiciário do Rio de Janeiro “me escolheram também por causa do meu [parente], que 

me protegeria e, por consequência, o centro”141.

 Mio Vacite foi presidente do CEC de 1987 até 1989, quando deixa o centro 

para criar a União Cigana do Brasil UCB. O argumento central para a criação da UCB 

é a insatisfação de Mio com a concepção e projeto político dos membros do CEC. 

Mais detalhadamente, ele tinha críticas ao que na sua interpretação acabou se tornando 

o objetivo principal do centro,  isto é, o desenvolvimento de pesquisas e narrativas 

sobre os ciganos (incluindo o estudo da literatura produzida por ativistas ciganos)142. 

Mio tinha uma proposta menos “intelectual” para o CEC: “Não quero só estudar e  

fazer intercâmbio cultural”. Ele queria o desenvolvimento de ações mais efetivas no 

que se refere à construção de uma representação pública dos ciganos na sociedade 

brasileira, bem como políticas de intervenção. Mio nutria, por exemplo, o projeto de 

um trabalho assistencialista em acampamentos ciganos.

Outro elemento importante para que Mio deixasse o CEC tem a ver com o 

interesse  manifesto  por  seus  membros  para  que  a  advogada  Ani  Ragari  viesse  a 

assumir a presidência da entidade, participando de seu processo eleitoral. Para Mio, 

tê-la  na  presidência  do  centro  era  uma  situação  incabível,  porque  ele  não  admite 

competir ou ser presidido por uma mulher143. Mio falou aos demais membros do CEC 

141O Brasil foi governado por ditadores militares de 1964 até 1985. O medo da exposição política por 
causa disso também foi assinalado pelos interlocutores.

142O CEC criou uma biblioteca e seus membros mantiveram correspondência com agentes políticos e  
associações ciganas em outros países. Com o fim do Centro, parte de seu acervo foi doado por  
Antonio Guerreiro à biblioteca do antropólogo Marco Antonio da Silva Mello. Analisei parte desse  
acervo,  constituído  por  livros,  documentos  e  correspondência,  quando  participei  da  pesquisa 
coordenada por Mello sobre os “Ciganos da Cidade Nova”. 

143No RCC também observei a resistência de homens ciganos em serem liderados pela diretora da 
associação,  Gina  Csanyi.  Essa  resistência,  contudo,  não  era  publicamente  evidenciada.  Os 
informantes que se sentiam incomodados pelo número significativo de mulheres ocupando posições 



sobre isso: “Eu disse, aqui dentro tem que ser com cabeça de cigano. Tem a parte da  

burocracia,  que é inevitável,  tudo bem, mas aqui não pode ter uma mulher como  

presidente”. Na perspectiva de Mio, embora a identidade cigana seja marcada pela 

oralidade,  é  possível  se  submeter  à  “burocracia”  -  ao  universo  da  letra  impressa, 

porque isto é indispensável ao funcionamento de uma associação política. Assim, ele 

aceita  lidar  com  a  burocracia,  mesmo  sendo  um  elemento,  considerado  por  ele, 

estranho à identidade cigana. Abrir mão de valores patriarcais, no entanto, não faz 

sentido  para  Mio  por  dois  motivos.  Primeiro,  porque  a  submissão  à  autoridade 

masculina na esfera pública é um elemento identitário cuja ausência descaracterizaria 

o CEC como associação cigana; e, segundo, porque a liderança de uma mulher não é 

uma  condição  necessária  para  a  manutenção  de  uma  associação  política.  Não  é 

preciso, portanto, abrir mão de valores patriarcais. Por esses motivos, Mio se recusou 

a participar do CEC quando ele passou a ser liderado por uma mulher. 

 Criada em 1990, a UCB funciona na casa de Mio, no bairro de Copacabana, 

Rio de Janeiro, e não recebe contribuição regular do estado brasileiro ou de qualquer 

outra fonte. A UCB possui registro formal no cartório como associação cultural sem 

fins  lucrativos  e  não  conta  com  cargos  remunerados,  sendo  todas  as  posições 

voluntárias e, em sua maioria, ocupadas por membros da família Vacite: Mio Vacite é 

presidente, seus filhos, Marcelo e Ricardo Vacite, diretores, e sua mulher, Jacqueline 

Alves, secretária. A família Vacite é constituída por artistas, sendo Mio e seus filhos 

músicos profissionais e sua mulher e nora dançarinas e cantoras. Por ser formada por 

músicos,  Mio  Vacite  costuma  apresentar  a  UCB  como  uma  associação  cultural, 

na associação verbalizavam isso em tom de “confidência”. No RCC, assim como no Canadá, a 
igualdade de gênero é publicizada como um valor inquestionável.



justificando que sua participação em eventos culturais é muito mais expressiva do que 

sua atuação em espaços políticos e governamentais. 

 A UCB tem cerca  de 80 membros afiliados  formalmente  e,  embora  tenha 

pretensões nacionais, é constituída por uma família nuclear, reproduzindo sua lógica 

patriarcal.  Daí,  ao longo da tese,  as referências  à UCB ou a Mio aparecerem sem 

praticamente distinção. A UCB, nesse sentido, é muito diferente do RCC, sujeito às 

regras do estado, como quorum mínimo para a tomada de certas decisões,  reunião 

anual para a elegibilidade de seu quadro e critérios de admissão igualitários. Se no 

RCC observei  uma “divisão do trabalho”,  de um lado,  a  burocracia  e  os  serviços 

técnicos, e, de outro, a construção intelectual de narrativas através de seus agentes 

políticos, sobretudo o mais importante deles Ronald Lee. A UCB é uma associação 

estruturada de acordo com a agenda de shows, motivações e interesses de Mio Vacite. 

Esse  modelo  patriarcal  e  familiar  da  UCB  não  é  estranho,  no  entanto,  à  lógica 

pessoalizada das relações sociais e políticas no Brasil (Schwartz 1979; Kant de Lima 

1995) e de outras associações ciganas, como observei na Argentina (esse é o caso da 

AICRA que será comentado) e Barany (2002) e  Marushiakova e Popov (2004) no 

Leste Europeu144.

A partir do trabalho de campo na UCB, destaco abaixo as principais ações da 

associação:

144Zoltan  Barany observa  que  “algumas  lideranças  têm argumentado  que  muitas  organizações  se 
definem com um status nacional, mas se constituem a partir  de uma única família” (2002:293). 
Durante o “GT Ciganos”, na 28 RBA, em 2012, pesquisadores que estudam associações ciganas 
sublinharam esse aspecto. Quando estive na Argentina, observei que a única associação cigana a se 
posicionar na esfera pública também era estruturada em torno de uma família. Volto a essa questão  
no próximo capítulo.



1)  representar  os  ciganos  na  sociedade  brasileira,  participando,  por  exemplo,  da 

Comissão  de Combate  à  Intolerância  Religiosa  (CCIR),  da Comissão  Nacional  de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais, e de eventos ligados à memória 

do Holocausto no Rio de Janeiro.145

2)  assistência  social  a  acampamentos  ciganos  através  de  doações  de  alimentos  e 

roupas que a UCB pede ao setor privado.  

3) reclamar junto aos meios de comunicação e ao estado brasileiro sobre a veiculação 

de ideias e representações sobre os ciganos que reproduzem estereótipos negativos em 

relação a eles.

4) construir uma identidade cigana na esfera pública através da produção de discursos 

e narrativas, veiculados através de conferências, palestras e apresentações em eventos 

culturais e políticos, bem como de declarações à imprensa e participação em pesquisas 

e publicações146.

Durante o trabalho de campo, o item 4 da relação de atividades da UCB foi o 

mais observado. Mais especificamente, as apresentações musicais de Mio e seu grupo. 

Se no contexto  canadense,  as  atividades  culturais  assumem um papel  recreativo  e 

secundário, no brasileiro, elas são fundamentais. A visibilidade da UCB se dá através 

da participação de seus membros como artistas.  Mesmo em contextos de reuniões 

145Enquanto a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa é uma iniciativa da sociedade civil, a  
Comissão  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  Tradicionais  está  ligada  a  uma 
política  interministerial  do  estado  brasileiro.  Em  relação  aos  eventos  ligados  à  memória  do 
Holocausto, menciono, por exemplo, a cerimônia na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro em 
homenagem ao Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto e palestra no Colégio 
israelita Liessin.

146Durante o trabalho de campo na UCB, observei jornalistas e pesquisadores se relacionando com a 
associação.  Os  antropólogos  Felipe  Berocan  e  Diana  Budur  (LEMETRO/UFRJ  e  Princeton 
University, respectivamente) estão entre os pesquisadores que mantinham uma interlocução com a 
UCB. Mio procura listar todas as atividades que fazem parte de seu trabalho na UCB, como, por 
exemplo, informante de pesquisa. A participação na minha pesquisa, nesse sentido, aparece como 
um dos muitos itens dessa lista. 



governamentais, observei a demanda de que Mio se apresentasse como músico. Outro 

elemento importante a se destacar é que nas ações da UCB não existe um serviço 

específico  destinado  a  seus  membros,  diferente  do  RCC,  que  oferece  um serviço 

burocrático para o qual existe uma grande e crescente demanda.

3.2 Cigano como categoria política

No discurso público da UCB, a categoria  cigano representa o denominador 

comum  para  uma  pluralidade  de  identidades  étnicas,  como,  por  exemplo,  calon,  

kalderash, moldowaia, sibiaia, horahano, lovaria, mathiwia, sinti etc. Na perspectiva 

da  UCB,  a  categoria  cigano  descreve  e  unifica  esse  conjunto  de  identidades  que 

podem ser encontradas no Brasil. A diversidade de identidades ciganas é reconhecida 

pela  UCB e,  como  observa  Mio,  “existem  muitos  clãs  ciganos:  os  horahano,  os  

lovaria, os mathiwia, os kalderash, os sinti... A minha mãe é de um clã que só existe  

ela  no  Brasil.  (…)  Da mesma forma como tem a  colônia  de  italianos  no  Brasil,  

também existe a de ciganos com seus vários clãs. Não se pode generalizar os clãs  

(…).  No Brasil,  desde 1564, existe  o clã dos portugueses.  Minha família é do clã  

eslavo, da Iugoslávia (…). Tem os que vieram da Hungria, da Bulgária, da Polônia,  

da Rússia...”.

Para  Mio,  entretanto,  essas  diferenças  entre  os  ciganos  devem se limitar  à 

“intimidade”  da  “colônia”147,  sendo  esquecidas  na  esfera  pública.  Quer  dizer,  nos 

147“Colônia” é uma categoria nativa utilizada por Mio para descrever a comunidade cigana no Brasil. 
Essa categoria corresponde a tradução que ele adotou para  roma, plural de  rom. Assim, a mesma 
frase pode ser dita usando  roma ou “colônia”, por exemplo: “A roma/ colônia tem me procurado 
porque  não  está  satisfeita  com  o  que  os  jornais  estão  falando”.  No  próximo  tópico,  abordo  
especificamente  essa  categoria,  que  é  amplamente  utilizada  por  comunidades  de  imigrantes  no 
Brasil.



contextos de interação com os não ciganos, deve prevalecer uma identidade cigana 

mais  geral,  sendo  irrelevante  identidades  específicas  como  kalderash,  horarano,  

calon, lovari  etc.  Por que unificar em uma categoria identitária uma pluralidade de 

identidades?  No  discurso  de  Mio,  os  ciganos  devem  reconhecer  que,  apesar  de 

existirem  diferenças  entre  eles,  também  existem  elementos  comuns  (como  um 

histórico  de  perseguição,  hostilidade  e  preconceito  baseado  em  estereótipos)  que 

justificam  a  afirmação  de  uma  identidade  compartilhada.  Assim,  mesmo  que  a 

“comunidade  imaginada”  cigana  no  Brasil  seja  marcada  por  um  forte  pluralismo 

étnico, existem elementos culturais comuns que a unificariam. Considero que esse é o 

contexto no qual, como diz o antropólogo Fredrik Barth, “se forma o mito central da  

etnicidade:  o  non  sequitur  que  afirma  que  se  'nós'  da  identidade  minoritária  

compartilhamos tantas diferenças em relação aos 'eles' dominantes (…) devemos ser  

semelhantes uns aos outros, compartilhando uma cultura que reflita essas diferenças  

em relação a outra cultura” (Barth 2007:22).

No processo de codificação da identidade cigana, usa-se a categoria cigano em 

detrimento de outros termos possíveis, como rom, bastante em voga no que se refere 

ao  ativismo  transnacional.  O uso  do  termo  cigano ao  invés  de  outra  categoria 

identitária  contrapõe o discurso da UCB ao do RCC, da AICRA, na Argentina,  e 

outras  associações.  Como  vimos,  os  agentes  políticos  que  representam  essas 

associações  reivindicam  o  uso  da  categoria  rom ao  invés  de  Gypsy  ou Gitano,  

alegando que cigano é uma categoria inadequada, porque é “de fora” e marcada por 

imagens estereotipadas (como nômades, ladrões, mágicos...).



Mio apresenta três argumentos centrais para não reclamar o uso da categoria 

roma no lugar de ciganos: 3.2.1) a categoria roma exclui os ciganos calons do projeto 

nacional da UCB; 3.2.2) não adianta alterar o termo para se afastar de estereótipos 

negativos;  e  3.2.3)  usar  a  categoria  roma,  palavra  da  língua  romani,  expõe  a 

“intimidade” dos ciganos.

3.2.1 Os calons no projeto nacional da UCB

A reivindicação da categoria roma exclui os ciganos calons, porque estes não 

se reconhecem como roma. Diferente de ciganos horaranos, kalderashs, mathchuaias  

e lovaris  (entre outros), que se identificam com o termo e a língua  romani, mesmo 

quando não falantes, os ciganos calons não se reconhecem como  roma e não possuem 

identificação  com  a  língua  romani.  Os  ciganos  calons falam  o  chibi ou  calon, 

reconhecido por eles como um “dialeto” ou “linguagem” sem conexão com o romani. 

Para Mio, entretanto, essa “linguagem” corresponde a um léxico derivado da língua 

romani, ainda que essa derivação não seja reconhecida pelos  calons. Segundo Mio 

Vacite, os ciganos calons não reconhecem a relação entre o chibi e o romani por causa 

do processo de assimilação cultural pelo qual passaram: “os calons foram obrigados a  

não falar a língua. Eles tinham medo de ensinar e só conseguiram guardar algumas  

palavras.  A  colonização  portuguesa  foi  muito  violenta,  não  permitindo  que  eles  

falassem a língua. Como chegamos [os roma] em outro momento histórico, já com a  

imigração europeia, conseguimos conservar a nossa língua”.  A história brasileira é 

marcada por políticas oficiais  que proíbem manifestações culturais  como forma de 

proibir a produção de identidades distintivas.



Como os  calons não se identificam com a categoria  roma, usá-la significaria 

excluí-los do projeto nacional que afirma uma unidade cultural e política entre roma e 

calons.  Assim,  buscando-se construir  “denominadores comuns” entre eles,  o termo 

cigano é considerado o mais adequado. Mio argumenta que, embora os roma e calons 

costumem utilizar estas categorias para a auto designação, reconhecem-se em algum 

nível  pelo termo cigano. Essa é a categoria  nativa utilizada e mais apropriada aos 

contextos  de  interação  interétnica.  A  categoria  cigano,  na  perspectiva  de  Mio,  é 

inteiramente pertinente ao universo de relações com os gadje – não ciganos: “Usamos 

a palavra rom. Não fazemos referência a nós mesmos como ciganos porque usamos a  

nossa língua. Mas com vocês, usamos a palavra cigano, não podemos falar rom (…)  

rom e calon são como água e azeite, nós não nos misturávamos148. Mas somos todos  

irmãos, com algumas diferenças.  Desde 1986, com o movimento cigano, começou  

uma aproximação”.

O uso da categoria cigano na esfera pública é claramente uma escolha política 

para superar particularismos étnicos e linguísticos. Essa escolha garante a inclusão de 

ciganos calons no projeto identitário da UCB. Através da categoria cigano, é possível 

incluir os ciganos calons, torná-los parte da nação cigana imaginada por Mio Vacite. 

Por que os calons fazem parte do projeto nacional da UCB? Os calons desempenham 

um papel fundamental no projeto identitário da associação por três motivos principais, 

que serão explorados abaixo.

a)  Contrastando com outros  nacionalistas  ciganos,  como Ronald  Lee  e  Ian 

Hancock,  Mio  Vacite  não  nega  o  nomadismo  como  um elemento  constitutivo  da 

148 No discurso de Mio afirma-se o particularismo, a diferença, mas se estabelece um marco para a 
unificação: o início do “movimento cigano”. 



identidade cigana. Ao contrário, ele afirma o nomadismo como uma experiência que 

confere  autenticidade  à identidade.   A experiência  do nomadismo tem o poder  de 

autentificar  a  ciganidade,  mas  isso  não  significa  dizer  que  o  nomadismo  seja 

considerado um fator determinante da etnicidade cigana. Sem que seja um elemento 

decisivo  na  demarcação  da  fronteira  étnica,  ele  é  valorizado  com  um  diacrítico 

cultural.  Este é um dos motivos pelos quais os ciganos calons fazem parte do projeto 

nacional da UCB. Os calons atendem a uma representação de autenticidade cultural, 

porque eles são identificados como nômades. Segundo Mio, a maioria dos ciganos 

nômades no Brasil, vivendo em acampamentos, é constituída por ciganos  calons149. 

Como ele  disse, “as dificuldades  impostas pela vida nômade fizeram com que os  

ciganos  rom  fossem  gradualmente  abandonando  o  nomadismo.  São  poucos  os  

acampamentos  rom,  porque  não  existem  terrenos  disponíveis.  Quase  todos  os  

acampamentos que existem no Brasil, se você for lá, são de calons”150. 

O nomadismo atribuído aos calons justifica sua inclusão no projeto nacional da 

UCB por atender a uma representação de autenticidade cultural. Mas de que modo o 

nomadismo confere autenticidade  à  identidade  cigana?  O nomadismo “autentifica” 

porque é a referência identitária mais recorrentemente atribuída aos ciganos, sendo um 

forte elemento de distinção entre ciganos e não ciganos (Okely 1983; Fraser 1992). 

Não existe outra identidade étnica no Brasil tão identificada como nômade quanto os 

149Pela  primeira  vez  no  Brasil,  o  censo  de  2010  incluiu  nos  questionários  realizados  junto  aos 
municípios  perguntas  específicas  sobre  os  ciganos.  O  censo  perguntou  sobre  o  número  de 
acampamentos ciganos (de  calons ou  roma). Os dados de 2010 indicam que de 5.565 municípios 
brasileiros, 290 reconhecem a existência de acampamento cigano. A maioria desses municípios tem 
entre 20.000 e 50.000 habitantes. 

150O levantamento bibliográfico sobre ciganos no Brasil indica que os calons têm sido descritos como 
nômades, seminômades ou em processo de sedentarização (Locatelli 1981; Moonem 1993; Goldfarb 
2004; Ferrari 2010).



ciganos. O nomadismo é afirmado, nesse sentido, por sua enorme e difusa associação 

aos  ciganos.  A  definição  dos  ciganos  como  nômades  é  mais  disseminada  e 

reconhecida do que sua definição como um grupo étnico e nacional151.  Por isso, para 

Mio, a UCB não pode negar o nomadismo. Ele, no entanto, observa que também não 

se deve naturalizá-lo: “o nomadismo não pode ser naturalizado, porque em muitos  

lugares ele foi imposto aos ciganos”. A imposição do nomadismo será explorada mais 

à  frente.  Aqui  o  mais  importante  a  sublinhar  é  que  a  ciganidade  não  está 

essencialmente vinculada ao nomadismo. 

Se por um lado, o nomadismo não faz de ninguém um cigano, por outro lado,  

entretanto,  confere autenticidade,  porque através  dele  se  supõe a  internalização de 

disposições físicas e morais associadas à ciganidade. Não se trata de uma essência, 

mas de uma experiência que permite acessar a ciganidade. A vida em acampamento 

implica o aprendizado de valores atribuídos aos ciganos, como o foco no presente (e 

desinteresse em relação ao passado e futuro): “Quando se vive viajando, a terra não é  

cultivada, porque hoje você está aqui, mas amanhã, você viaja e não vai poder colher  

os frutos. Cigano nômade até caça, mas não tem roça”. A não realização de ações 

orientadas para o futuro, como a agricultura, é um dos exemplos dados por Mio para 

explicar como o nomadismo permite aos ciganos viverem efetivamente como ciganos, 

ou seja, enfatizando o presente. 

151Quem são os nômades no Brasil? Ciganos, circenses e parquistas, segundo a Pastoral dos Nômades.  
Esse  é  um serviço  da  Igreja  Católica,  criado  em 1985,  para  evangelizar  e  auxiliar  populações 
nômades: “visando a promoção humana e cristã das pessoas e do grupo que integra o povo nômade, 
especialmente nas seguintes características: ciganos, circenses e parquistas (proprietários de parques 
de diversões)”. Ver http://www.pastoraldosnomades.org.br/site/index.php?option=com_microblog#5 
Os ciganos são amplamente definidos como nômades pelas pessoas, por dicionários, escritores, etc. 
No que se refere à produção acadêmica, ver nota anterior.

http://www.pastoraldosnomades.org.br/site/index.php?option=com_microblog#5


No discurso de Mio e de Jacqueline, sua mulher, quando os ciganos não se 

focam no presente e começam a pensar sobre o passado ou futuro, eles não deixam de 

ser ciganos, mas se tornam infelizes: “Cigano que tem vida sedentária perde muita  

coisa... Não tem deprimidos entre os ciganos de acampamento. Eles são felizes. Não  

tem essas pequenas coisas da vida. Eles vivem o presente”.  A maneira como Mio e 

sua mulher falam dos calons de acampamento é marcada por uma forte romantização. 

Como pude observar,  os  ciganos  calons representam o “cigano autêntico”  porque, 

como nômades, a ciganidade lhes é imposta cotidianamente. As condições materiais 

de uma vida nômade garantem o cenário ideal para que os ciganos possam orientar 

suas vidas para o presente.

b)  Os  ciganos  calons ocupam um lugar  importante  no  projeto  nacional  da 

UCB, porque eles justificam reivindicações da associação junto ao estado brasileiro. 

Segundo Mio, os ciganos calons demandam políticas públicas específicas, sobretudo 

por serem nômades. No discurso do agente político, entre os ciganos, os calons são os 

que mais precisam do auxílio do estado e da associação, uma vez que eles representam 

a maioria dos ciganos nômades e, em geral, são mais pobres do que os  roma. Essa 

visão  dos  calons  explica  a  prática  da  caridade  e  o  trabalho  social  da  UCB  em 

acampamentos.  A caridade  da  UCB focaliza  os  calons,  porque  são  culturalmente 

classificados como sendo socialmente vulneráveis. Mio argumenta que, "como muitos  

são nômades, não têm endereço, não têm CEP. Não podem provar que moram numa  

casa,  não  têm  conta  de  água  e  luz.  E,  sem  residência  fixa,  não  conseguem  

atendimento hospitalar ou matricular seus filhos nas escolas. O governo deve ir aos  

acampamentos tirar os documentos e fazer o cadastro para programas como o Bolsa  



Família". Noto que se, por um lado, são reivindicados direitos especiais aos ciganos, 

como, por exemplo, licença para acampar em áreas públicas e matrícula em regime 

especial nas escolas, por outro, a lista de reclamações ao estado se refere a direitos 

definidos constitucionalmente como fundamentais, ou seja, acesso à justiça, moradia e 

educação. Neste tópico não pretendo abordar as reivindicações da UCB, mas apenas 

sinalizar  que  as  demandas  por  direitos  e  reconhecimento  da  associação  têm  nos 

ciganos calons sua principal base de sustentação. 

c)  Os  calons  dão profundidade histórica e coerência  à  narrativa  política  da 

UCB, porque eles estão no Brasil desde o período colonial e sua chegada se relaciona 

a um histórico de perseguição. Diferente dos ciganos roma que vieram para o Brasil 

no  contexto  da  imigração  europeia  a  partir  do  final  do  século  XIX152,  os  ciganos 

calons chegam no início  da colonização portuguesa,  no século XVI. Os primeiros 

registros da presença de ciganos no Brasil se referem a penas de degredo, ou seja, os 

ciganos  chegam  ao  Brasil  colonial  banidos  de  Portugal.  O  documento mais 

amplamente assinalado como sendo o primeiro registro da presença de ciganos no 

Brasil é o Alvará de Don Sebastião, de 1574, que decreta o degredo para o Brasil ao 

cigano João Torres (Pieroni 2000, Teixeira 1998).

 Ao longo de toda a história colonial, a coroa portuguesa deportou ciganos para 

o Brasil.  No século XVIII, a ordenação de banimento de todos os ciganos para as 

colônias  portuguesas  de  além-mar  caracterizou  o  reinado  de  D.  João  V. 

Demonstrações  públicas  de  banimento  evidenciam  o  forte  aparato  da  justiça  real 

portuguesa, que embarcava para as colônias comunidades inteiras, como a noticiada 
152A partir do século XIX, documentos históricos passam a se referir à chegada de ciganos conhecidos 

como rom e, em sua maioria, provenientes da Europa Oriental (Souza 2006; Borges 2007; Pieroni 
2000). 



na  Gazeta de Lisboa de 10 de Março de 1718, pelo historiador Bill Donovan.  Essa 

“comunidade” era formada por 50 homens, 41 mulheres e 43 crianças (1998:39).

O  degredo  de  ciganos  de  Portugal  para  o  Brasil  e  outras  colônias,  como 

Angola,  Cabo Verde,  Goa e  São Tomé e Príncipe,  persistiu  até  o  final  do século 

XVIII. Estima-se que o Brasil  tenha recebido um considerável número de famílias 

ciganas  nesse  período  marcado  por  sucessivas  leis  destinadas  ao  controle,  ao 

aprisionamento, ao degredo e à proibição de aspectos culturais como língua, vestuário, 

sociabilidade,  economia,  formas  de  habitação  e  mobilidade  espacial.  Martinho  de 

Melo Castro, secretário de estado da Marinha e Domínios Ultra Marinos, deportou, 

sistematicamente,  entre  1780  e  1786,  400  ciganos,  ano  após  ano,  para  o  Brasil 

(Donovan 1998:17). 

A  Coroa  escolheu  Ceará  e  Maranhão  como  os  primeiros  destinos  para  os 

ciganos degredados. Segundo historiadores, existia o interesse no estabelecimento de 

ciganos  em áreas  sem forte  atividade  de  mineração  e  de  agricultura  e  longes  dos 

principais portos da colônia, do Rio de Janeiro a Salvador. Como ciganos degredados, 

eles  eram  vistos  a  partir  de  estereótipos  negativos,  como  ladrões,  agitadores  e 

místicos. Outra razão para serem enviados ao Ceará e Maranhão é a expectativa de 

que  os  ciganos  ajudassem  a  ocupar  extensas  áreas  dos  sertões  nordestinos, 

predominantemente ocupadas por populações indígenas (Teixeira 1998, Pieroni 2000). 

Ainda  assim,  já  no  começo  do  século  XVIII,  aparecem  registros  de  ciganos  em 

Salvador,  Minas  Gerais,  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro153.  Diante  dessa  narrativa 

153 Estes registros são da administração colonial que tentava controlar os deslocamentos dos ciganos. 
Na minha pesquisa de mestrado, observei que os ciganos foram objeto de atenção das autoridades, 
daí aparecerem nos registros policiais e de controle das fronteiras, Souza 2006.



histórica,  que  mostra  a  presença  dos  ciganos  no  Brasil  colonial  e  sua  ampla 

distribuição geográfica, os calons dão ao discurso da UCB consistência histórica. 

3.2.2 Verbete cigano no dicionário: disputas pela classificação

 Mio Vacite se contrapõe ao argumento de agentes políticos que defendem o 

uso da categoria  rom, porque, em sua opinião, não adianta alterar a categoria cigano 

para se afastar dos estereótipos negativos.  Mio tem uma posição política diferente, 

portanto,  de  outros  nacionalistas  ciganos  que  defendem  a  categoria  rom,  como 

estratégia para uma mudança no imaginário cultural em relação aos ciganos. Para o 

agente político, a codificação pública da identidade como  rom não garante que um 

reconhecimento positivo possa ser alcançado, porque as pessoas podem simplesmente 

transferir o preconceito para a nova palavra. Por isso, para Mio, “é preciso moralizar  

o termo cigano, reivindicando que a sociedade não passe mais a associar cigano a  

uma  identidade  negativa,  porque  se  começamos  a  usar  rom  para  fugir  dos  

estereótipos,  daqui a  duas gerações, vão xingar ‘rom’”.  Moralizar o termo cigano 

significa  empreender  ações  de  controle  da  representação  da  identidade  cigana  na 

esfera pública, como, por exemplo, pedir para que autores de dicionários revejam o 

conteúdo discriminatório e negativo do sentido que atribuem ao termo. Dessa forma, 

uma das primeiras ações do “movimento cigano” no Brasil foi pedir a mudança na 

definição do verbete “cigano” nos dicionários. Abaixo, cito a definição questionada 

por Mio:

Dicionário Aurélio,  em 1986:  “CIGANO:  S.M.I.  indivíduo  de  um povo  nômade,  

provavelmente  originário  da  Índia  e  emigrado  em  grande  parte  para  a  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. Individuo arredio, de vida incerta. FIG. Individuo trapaceiro, velhaco.  

FIG. Vendedor ambulante. Um dos carneiros de guia, ADI. Errante, nômade, ladino,  

astuto, trapaceiro” (1986:404). 

O dicionário Aurélio, que é significativamente adotado por escolas em todo o 

Brasil,  considerou o pedido de revisão do verbete (reproduzido acima) e retirou os 

sinônimos “trapaceiro” e “velhaco”, contidos em sua versão de 1986. A nova versão, 

de 1988, passou então a definir cigano como: “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” (1988:213)154.  Mio  Vacite  considera  essa  alteração  no 

Aurélio uma grande conquista, sendo frequentemente mencionada durante o trabalho 

de  campo:  “Levou  dois  anos  e  fomos  os  primeiros  no  mundo  a  conseguir  esta  

alteração (…) Na Inglaterra, tentaram e não conseguiram”155. 

 O fato do dicionário Aurélio ter retirado os termos “trapaceiro” e “velhaco”, 

mas mantido os estereótipos após sua retificação foi extremamente minimizado por 

Mio156. Para ele, a mudança no  Aurélio deve ser vista como muito positiva, porque 

154A versão  on  line do  dicionário  Aurélio,  no  entanto,  manteve  a  definição  de  1986,  anterior  à 
mudança do texto. O acesso para o verbete cigano até maio de 2012 correspondia a “s.m. Fig. 
Boêmio;  astuto,  velhaco,  trapaceiro.  /  Ant.  Vendedor  ambulante  de  artigos  de  armarinho”.  Ver 
http://www.dicionariodoaurelio.com/Cigano.html

155A atual  versão do dicionário  Oxford não possui definições pejorativas para ciganos e judeus.  A 
modificação na edição de 1910 foi uma decisão recente da editora, sem repercussão pública em 
torno dela.

156Conversei longamente e várias vezes com Mio Vacite sobre a mudança, motivada pelos comentários 
da banca constituída na defesa do meu projeto de qualificação. Os professores Helion Póvoa Neto, 
Eliane Cantarino O´Dwyer e Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto (orientador) observaram que a 
alteração  do  Aurélio manteve  outros  estereótipos.  A opinião  da  banca  chamou  minha  atenção,  
porque não tinha visto isso como um “problema”. Pensei que ao menos o pior da definição tinha  
sido retirado.

http://www.dicionariodoaurelio.com/Cigano.html


foram retirados os adjetivos mais negativos associados à categoria em um dicionário 

de  grande  circulação  nacional.  Em resumo,  a  mudança,  para  Mio,  é  uma  grande 

conquista do movimento cigano no sentido de controlar a representação da identidade 

cigana na esfera pública157.

Não acompanhei a mudança no verbete cigano em 1988. Tive acesso ao caso 

através do discurso de Mio. Porém, em 2012, tive a oportunidade de observar o debate 

que se instaura em relação a outro caso de mudança no verbete cigano nos dicionários. 

Diferente  de  1988,  quando o processo  de mudança  foi  conduzido “privadamente” 

através da correspondência entre Mio Vacite e o autor do Aurélio, em 2012, a mudança 

é publicizada ao envolver uma demanda judicial: o Ministério Público Federal (MPF) 

decidiu  que  a  editora  Objetiva  e  o  Instituto  Houaiss  fizessem alterações  em  seu 

dicionário.  Eles  deveriam alterar  o  verbete  cigano  que,  no  dicionário  Houaiss,  é 

definido como “(…) aquele que trapaceia; velhaco, burlador” e “(…) aquele que faz  

barganha,  que  é  apegado  ao  dinheiro;  agiota,  sovina”  (Houaiss  2009:117).  Essa 

demanda, que passo a explorar abaixo, é importante por dois motivos relacionados: 

primeiro, porque através dela compreendi a importância atribuída por Mio à mudança 

no Aurélio em 1988, isto é, por que, para Mio, isso representou uma grande conquista 

no  controle  da  representação  pública  da  identidade  cigana;  e,  segundo,  porque  a 

157Destaco aqui outras disputas pelo controle das classificações, como, por exemplo, a “Campanha dos 
dicionários”, em 1955, que pedia o banimento de sinônimos ofensivos em obras escolares, como 
"judeu"  (avarento),  "negro"  (maldito),  "brasileira"  (cachaça),  "favela"  (morada  de  negros  e 
malandros),  etc.  Com  esta  Campanha,  muitas  acepções  pejorativas  saem  do  Dicionário 
Contemporâneo (1958), de Caldas Aulete; em 1961, o decreto do presidente da República Jânio 
Quadros em relação ao Dicionário Prático da Língua Portuguesa, de Francisco da Silveira Bueno, 
para a retirada dos "conceitos [mencionados acima] que não podem ser levados em país cristão e 
democrático à mocidade”; e, mais recentemente, a partir da Constituição de 1988, o reconhecimento 
da categoria quilombola como sujeito de direitos territoriais; e o debate em torno do Estatuto da 
Igualdade  Racial,  onde aparecem críticas  ao  uso  de  Monteiro  Lobato  na  literatura  escolar  e  a 
afirmação  da  categoria  negro  no  Brasil.  Sobre  políticas  identitárias  no  país  são  referências  os  
trabalhos de O'Dwyer 2002; Pinto 2004; Mota 2009.



decisão me permitiu identificar relações de poder e atores envolvidos na disputa pela 

definição do verbete. Considero que essa disputa se inscreve no que Bourdieu chama 

de “lutas  de classificação”:  “lutas pelo poder  de impor uma visão sobre o mundo 

social” ou, em outras palavras, “lutas pelo controle dos critérios e das propriedades 

(estigmas e símbolos) da categorização” (Bourdieu 1998).

Essa disputa começa, em 2009, quando uma pessoa cigana entra com pedido 

de ação civil pública no MP de Uberlândia, Minas Gerais, contra as definições para o 

verbete cigano nos dicionários de língua portuguesa. O MP reconheceu a ação e pediu 

para  as  principais  editoras  do  país  suprimirem  de  suas  edições  os  termos  mais 

negativos,  como  “trapaceiro,  velhaco  e  ladrão”158.  Outras  editoras,  como Globo  e 

Melhoramentos, atenderam a demanda. Já a Editora Objetiva recusou-se a atendê-la 

argumentando  que  seu  dicionário  é  editado  pelo  Instituto  Houaiss,  sendo  apenas 

detentora  exclusiva  dos  direitos  de  edição.  Diante  disso,  o  procurador  Cleber 

Eustáquio Neves entrou com uma ação, em 2012, demandando a “imediata retirada de 

circulação,  suspensão  de  tiragem,  venda  e  distribuição  do  dicionário”,  sob  o 

argumento de que a descrição do Houaiss é discriminatória e danosa aos ciganos. O 

procurador argumentou, em sua demanda, que “apesar de o dicionário mencionar que  

as definições são pejorativas, o mero fato de registrá-las contribui para que continue  

o preconceito. Essas expressões são de uns 200 anos e continuam com a colaboração  

ativa de dicionários. As pessoas aprendem o sentido das palavras no dicionário”. 

Por causa  do conteúdo considerado discriminatório  e  preconceituoso existe 

158  Sobre as ações do Ministério Público no que se refere à defesa de direitos difusos e coletivos no  
Brasil, ver a tese da antropóloga Gláucia Mouzinho que trata mais amplamente do processo de 
criminação e incriminação do Ministério Público Federal brasileiro (Mouzinho 2007). Fabio Mota 
(2009) também é uma referência sobre o tema. 



uma  ação  de  indenização  por  dano  moral  contra  a  editora  Objetiva  e  o  Instituto 

Houaiss. O procurador do MPF argumenta que a definição do verbete justifica dano 

moral por agredir  “de maneira absolutamente injustificável o patrimônio moral da  

nação cigana (...) A definição de 'trapaceiro' ou 'enganador' não é mais corrente, pois  

a pessoa pode ser presa se disser isso dos ciganos. Uma acepção dessas não retrata  

mais  a  realidade.  Todo  cigano  é  enganador? Qualquer  brasileiro  pode ser”. Em 

resumo, o discurso apresentado pelo MPF é de que os ciganos como uma nação não 

podem ter sua representação definida negativamente em dicionários. Para o MPF, as 

representações negativas causam um dano moral aos ciganos e, dependendo do termo 

utilizado, podem ser classificadas como crime de racismo159.

A demanda do MPF gerou uma grande repercussão.  Pesquisando sobre ela, 

encontrei cartas, declarações, editoriais e artigos assinados por jornalistas, advogados, 

linguistas, antropólogos, filólogos, agentes políticos e instituições, como a Academia 

Brasileira de Letras (ABL) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre outros. 

Esse material sobre a decisão foi veiculado amplamente em edições impressa e on line 

de jornais e revistas como, por exemplo,  O Dia, O Estado de S.Paulo,  Jornal do  

Brasil,  O  Globo,  O  Último  Segundo,  A  Gazeta,  BBC  Brasil,  Observatório  da 

Imprensa e revistas Veja, Época e Língua portuguesa160. Os textos analisados podem 

ser divididos entre aqueles que defendem a mudança do verbete ou os que são contra 

ela. O debate é bastante polarizado, sendo a produção discursiva predominantemente 

de crítica à demanda do MPF. Existem, entretanto, textos de caráter mais informativo, 

159A procuradoria evocou o artigo 20 da Lei 7.716/89, que tipifica o crime de racismo. 
160A TVi  de  Portugal  publicou  uma  matéria  sobre  a  decisão  do  MPF  “Dicionário  brasileiro  é 

processado  pela  palavra  cigano”.  No  texto  é  mencionado  que  o  dicionário  Houaiss também é 
publicado em Portugal, mas que o controle do conteúdo se limita a sua edição brasileira.



que apresentam os atores envolvidos na disputa e seus argumentos. A propósito, quais 

são os argumentos mobilizados contra e a favor da demanda do MPF? 

Os principais argumentos contra são: defesa da liberdade de expressão; não 

cabe ao MPF (e ao estado de forma mais ampla) regular e censurar o conteúdo de 

dicionários e da literatura nacional produzida; a reputação de Houaiss em oposição ao 

“desconhecido  e  misterioso”  cigano,  autor  da  ação;  não  se  render  ao  controle  do 

“politicamente correto”; outros grupos e identidades étnicas e sociais são descritos 

pejorativamente nos dicionários (como, por exemplo, judeus, japoneses e baianos); os 

dicionários apenas descrevem usos e sentidos que existem na sociedade sobre o termo, 

sendo  linguistas  e  lexicógrafos  objetivos  em  seu  registro;  e  cabe  a  profissionais 

especializados, como filólogos, linguistas e lexicógrafos, a definição do conteúdo de 

um dicionário. 

Os argumentos favoráveis à decisão do MPF, por sua vez, são: a liberdade de 

expressão não justifica o racismo; os ciganos são reconhecidos contemporaneamente 

como uma nação e etnia, merecendo, por isso, definições “menos pejorativas”; o uso 

de  definições  pejorativas  se  limita  a  certas  identidades;  como parte  envolvida,  os 

ciganos devem ter sua opinião reconhecida; os ciganos são prejudicados moralmente e 

economicamente por causa de adjetivos como “ladrão, velhaco e trapaceiro”.

A produção discursiva  na  qual  estão  os  argumentos  descritos  acima possui 

como característica comum a afirmação da democracia  e  da Constituição Federal. 

Porém,  se  por  um  lado,  a  liberdade  de  expressão,  garantida  em  uma  sociedade 

democrática,  é  evocada  para  justificar  a  manutenção  do  verbete;  por  outro,  a 

igualdade, que diz que todos são iguais perante a lei não podendo sofrer distinções, 



explica a pertinência de se modificar o mesmo verbete. Outro aspecto comum é a 

valorização da posição assumida por organizações de poder, como ABL e MPF. Quem 

critica costuma evocar a posição da ABL e intelectuais profissionais para legitimar seu 

discurso.  Por  sua vez,  quem concorda com a decisão de se mudar  o conteúdo do 

verbete, evoca a legitimidade de sua causa, porque esta foi reconhecida pelo MPF. 

Nesse sentido, seja pró ou contra a decisão, busca-se evocar instituições que gozam de 

reconhecimento público como uma estratégia de legitimação do discurso. 

No discurso de  crítica,  os  ciganos  não são  vistos  como agentes161.  Os  que 

criticam  a  mudança questionam  não  apenas  a  sua  forma  autoritária,  mediante 

judicialização, mas a própria ideia  de se mudar  o verbete cigano no dicionário.  A 

mudança aparece como uma questão imprópria, quer dizer, a crítica não reconhece a 

existência de um debate e de uma disputa em torno da definição do verbete. O debate 

que é, no entanto, reconhecido pelos que criticam, envolve basicamente a censura da 

justiça na produção do conhecimento, ou seja, a interferência do MP em uma esfera de 

poder que não é a dele. Assim, a decisão do MPF, que considero uma disputa de poder, 

é  chamada  de  “curiosa  querela”,  “constrangedor  episódio”,  “invenção  da 

procuradoria”, “pedido bizarro” e “anedótica antidemocrática”. 

As críticas focalizam a censura ao dicionário com a mesma intensidade que 

afirmam  ser  da  alçada  de  especialistas  a  demanda  pela  mudança  no  verbete.  O 

discurso  de  crítica  à  mudança  argumenta  que  esta  é  uma  decisão  que  cabe 

fundamentalmente  a  linguistas,  lexicógrafos  filólogos  e  dicionaristas.  Profissionais 

161 Isso também é válido para o discurso que apoia e reclama a mudança no dicionário. O MP e Mio 
Vacite  concebem os ciganos como “hipossuficientes”,  categoria que expressa a  visão tutelar  da 
sociedade brasileira. Sobre tutela e direitos difusos no Brasil, ver Mota 2009. Gláucia Mouzinho, 
em sua tese já mencionada sobre o MPF, explora a ação civil como instrumento da tutela no país  
(2007:100).



que  possuem  isenção  e  objetividade  no  seu  registro,  livres,  portanto,  dos 

constrangimentos impostos por uma “agenda politicamente correta”. Considera-se a 

opinião, o saber, de “especialistas da língua” e ignora-se a opinião dos ciganos. Em 

outras palavras, o que os ciganos pensam e têm a dizer sobre o assunto não interessa, 

uma vez que cabe a especialistas discutir essa questão. O antropólogo Kant de Lima 

(2003)  tem  chamado  a  atenção  para  uma  distinção  entre  a  “autoridade  dos 

argumentos” e os “argumentos de autoridade” para contrastar uma lógica baseada na 

argumentação e no consenso de uma baseada no dissenso e na imposição de uma 

autoridade  externa  ao  conflito.  Na  discussão  sobre  o  dicionário,  observei  que  os 

argumentos não eram problematizados, mas a autoridade de quem os pronunciasse, 

mais especificamente, o saber que os fundamentasse: “é o argumento de autoridade  

que  prevalece  na  administração  dos  conflitos  e  não a  autoridade  do  argumento” 

(Kant de Lima 2010:44).

Os autores que criticam a decisão, nesse sentido, ignoram os ciganos nos seus 

textos,  recorrendo  à  autoridade  de  especialistas  (argumento  de  autoridade)  para 

defenderem seu ponto de vista. A exceção, entretanto, é o artigo do jornalista Ivan 

Lessa,  da  BBC Brasil:  “O Ministério  Público  Federal  quer  retirar  de  circulação  

exemplares do dicionário Houaiss, sob alegação de que a obra contém referências  

'preconceituosas' e 'racistas' contra ciganos. Estes, por sua vez, sempre segundo o  

noticiário,  nada têm a dizer  sobre o assunto.  Algum zíngaro (ei,  'seu'  Ministério,  

zíngaro pode?) foi  consultado a respeito?  Uma delegação compareceu à sede  do  

Ministério Público Federal para dar queixa?”162. 

162 Cf. http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/02/120229_ivan_lessa_rw.shtml

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/02/120229_ivan_lessa_rw.shtml


O jornalista  critica  a  decisão,  mas  constata  a  ausência  de  diálogo  com os 

ciganos que,  como ele  observa analisando o noticiário,  “nada têm a dizer  sobre o 

assunto”. Ivan Lessa tem razão, pois também não encontrei nos textos que criticam a 

decisão menção ao que os ciganos pensam sobre a mudança no verbete. Mais uma 

vez, chamo a atenção para o não reconhecimento da existência de uma disputa pela 

classificação,  na  qual  os  ciganos  são  agentes  e  não  apenas  objeto  de  discussão 

(lembrando que a ação civil pública tem um autor que, segundo o procurador, é de 

origem  cigana).  A disputa  pode  ser  reconhecida,  mas,  como  já  observado,  não 

compreende os ciganos e sim o procurador e o MPF. O foco é a competência ou não 

do MP para tratar do tema.

Observo que mesmo no texto de um autor, cuja disciplina supõe o interesse 

pelo “ponto de vista do outro”, a opinião dos ciganos não é considerada. O artigo da 

antropóloga Yvonne Maggie ignora os ciganos, mas não o MPF e os especialistas163. 

No texto de Maggie, questiona-se a censura da justiça e convida-se os especialistas 

para participar do debate: “Será mesmo papel do MP zelar pelos dicionários e sua  

correção? O que dirão os filólogos, lexicógrafos e especialistas? O imortal Evanildo  

Bechara  da  Academia  Brasileira  de  Letras,  e  membro  da  sua  comissão  de  

lexicógrafos,  declarou  à  Veja  de  7  de  março  próximo  passado:  'Quem  pede  a  

suspensão de uma obra por ela conter um termo considerado discriminatório está  

assassinando  a  cultura  brasileira,  que  a  cada  dia  é  torpedeada  por  novas  

empreitadas da patrulha do politicamente correto'. Vamos resistir ou nos curvar às  

163O texto da antropóloga tem muito em comum com a maioria dos textos de crítica à demanda. Não 
se  discute  o  ponto  de  vista  dos  ciganos,  focalizando  a  disputa  entre  saber  e  poder:  MP  vs. 
especialistas  da  língua.  Ver  http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2012/03/09/dicionario-
politicamente-incorreto/

http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2012/03/09/dicionario-politicamente-incorreto/
http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2012/03/09/dicionario-politicamente-incorreto/


modas e ideologias da vez?”. 

O trecho citado pela antropóloga corresponde a carta que Bechara escreveu em 

nome da ABL, posicionando-se contra a demanda do MPF e a mudança do verbete em 

si. Encontrei referências a esta carta em boa parte da produção discursiva que critica a 

mudança. Os argumentos de Bechara e seu nome enquanto filólogo e membro da ABL 

são  mobilizados  em  muitas  das  notícias  e  artigos.  Considerando  a  importância 

atribuída  a  Bechara,  incluo  mais  um trecho  da  mesma  carta  citada  por  Maggie: 

“Como todo produto científico, o dicionário é elaborado dentro de certos princípios  

técnicos  e  espera  que  o  consulente  saiba  lê-lo.  Ele  não é  somente  o  registro  do  

repertório de palavras da contemporaneidade do leitor, mas também o testemunho  

veicular de ideias, concepções e juízos que o passado legou ao presente e que vigem  

como relíquias culturais”.

A maioria  daqueles  que  critica  a  decisão  considera  que  “especialistas  da 

língua” são os que podem realmente opinar sobre o dicionário, porque são técnicos 

que registram com objetividade científica a realidade a ser dicionarizada. O trabalho 

do  especialista,  nessa  perspectiva,  não  expressa  concepções  e  projetos  políticos. 

Diferente da demanda do MPF, marcada pela ideologia do “politicamente correto”, o 

dicionário  é  o  registro  técnico  de  palavras  considerando  o  seu  sentido  na 

contemporaneidade, sem deixar de lado o seu significado no passado. A propósito, um 

argumento  evocado  para  explicar  o  porquê  do  dicionário  registrar  os  termos 

questionados no verbete é o fato deles representarem um legado, que deve ser deixado 

para as novas gerações, sendo, como diz Bechara,  “relíquias culturais”164.  Lendo a 
164A importância das “relíquias culturais” me remete aos autores do chamado evolucionismo social 

(como Lewis Morgan) que consideravam as “sobrevivências culturais” como objetos que permitem 
a análise de uma cultura e seu processo evolutivo. 



carta de Bechara, pode-se afirmar que não registrar o sentido questionado pela decisão 

do MPF representa uma ameaça à “cultura brasileira”. Considerar a reclamação do 

MPF  é  se  render  ao  patrulhamento  ideológico,  mas  também  uma  forma  de  se 

“assassinar a cultura brasileira”.

A afirmação de que a omissão de um dos sentidos do verbete no dicionário 

representa uma ameaça à “cultura brasileira”, implica dizer que existe, embutida a 

essa afirmação, uma concepção sobre o que é a “cultura brasileira”. Essa concepção 

orienta o que deve ser dicionarizado, uma vez que o dicionário não pode abrigar todo 

o vocabulário da língua e seus diferentes significados. Como um registro limitado, o 

dicionário supõe uma seleção:  palavras  e  sentidos devem ser registrados enquanto 

outros podem ser esquecidos. O que é a cultura brasileira? Quem define o que ela é e o 

que se pode mudar? Quais são as “relíquias culturais” que devem ser conservadas? O 

que  se  pode  esquecer  e  o  que  se  deve  lembrar?   Os  “especialistas  da  língua” 

respondem a essas perguntas sem que essas questões se coloquem enquanto objeto de 

uma  disputa.  Em  outras  palavras,  o  discurso  da  maioria  daqueles  que  quer  a 

manutenção dos termos “velhaco, ladrão e trapaceiro” naturaliza seus argumentos sem 

se referir as relações de poder que os atravessam.  

A neutralidade atribuída aos intelectuais e especialistas pela crítica à demanda 

do MPF contrasta com o que Benedict Anderson (2008) observa sobre eles ao analisar 

o  papel  que desempenham nos projetos  de nação.  Anderson mostra  como o olhar 

nacionalista sobre a língua aglutinou a ação de lexicógrafos, filólogos, gramáticos e 

literatos,  sendo  “as  intensas  atividades  desses  intelectuais  profissionais  de  

importância  central  para  a  formação  dos  nacionalismos  europeus  oitocentistas” 



(2008:112).  Os  “especialistas  da  língua”  participam  ativamente  de   processos  de 

formação da identidade e cultura nacional, não limitando sua atuação ao século XIX e 

à  Europa.  A língua  teve  e  tem um lugar  estruturante  na  forma  como  a  nação  é 

imaginada. Melhor dizendo, como observa Anderson, a língua é o meio pelo qual a 

nação é imaginada.  A difusão da língua nacional impressa tem um papel central  — 

porque  cotidiano,  corriqueiro,  indireto  —  na  gestação  do sentimento  nacional  e 

definição dos elementos da “cultura nacional”. Os “intelectuais profissionais”, como 

os “especialistas da língua”, são tão importantes porque, como argumenta Anderson, o 

que inventa o nacionalismo não é uma língua particular em si, mas a língua impressa. 

Daí as disputas pelo controle da narrativa nacional se evidenciarem nos debates sobre 

a língua impressa. Não é à toa que como, observa Anderson, os estados nacionais se 

preocupam  muito  mais  com  a  língua  impressa.  O  registro  do  vernáculo  é  mais 

importante do que a língua falada (2008:190).

As disputas se dão em torno da língua impressa e envolvem o questionamento 

sobre o que é considerado importante e indispensável para ser registrado e fazer parte 

da narrativa nacional.  Na carta da ABL, mas em vários outros textos, a defesa do 

dicionário passa pela defesa da “memória da cultura nacional”. Como diz Bechara, 

cabe  aos  dicionários  o  registro  do  “presente,  mas  também do  repertorio  da  vida  

cultural através dos tempos”. Essa memória, no entanto, é apresentada como se fosse 

um  dado  natural  e  não  objeto  de  uma  escolha,  de  uma  seleção.  Os  intelectuais 

profissionais naturalizam suas práticas, sem explicitar que o que se registra é fruto de 

um trabalho que envolve a consciência de que certas coisas devem ser esquecidas, 

enquanto  outras  registradas  para  serem  lembradas. O  texto  do  historiador  Ernest 



Renan  ([1882]1947)  assinala  que  as  nações  demandam  esquecimentos,  sendo  a 

memória e cultura nacional fundamentalmente constituída de lembranças selecionadas 

e úteis às pretensões do presente. Os interessados na formulação ou desconstrução da 

narrativa nacional elaboram e disseminam da forma como lhes convêm as referências 

ao passado.

Nesse sentido, a UCB apoia a demanda do MPF, porque Mio Vacite tem um 

projeto de apagamento de determinadas referências aos ciganos na narrativa nacional. 

Diferente  dos  especialistas  que  consideram  as  concepções  negativas  “relíquias 

culturais”, Mio Vacite as reconhece como de uso também contemporâneo. Para ele, é 

preciso suprimir  essa concepção,  ainda que ela  seja  amplamente  conhecida  e faça 

parte  da  “cultura  brasileira”.  Interrogado  por  um  jornalista  sobre  se  ao  registrar 

concepções  negativas  dadas  a  etnia,  o  dicionário  pudesse  até  mesmo  prestar  um 

serviço ao denunciar o preconceito e o racismo existente na sociedade, Mio diz que 

para acabar com o preconceito o melhor a fazer é suprimir qualquer relação pejorativa 

ao  termo  cigano:  “Apagar  é  melhor  do  que  explicar,  porque  a  explicação  vai  

eternizar o preconceito. Se você não retirá-la já estará impregnada no cérebro e no  

inconsciente da pessoa”.

O reconhecimento desse projeto de apagamento é qualificado por aqueles que 

o criticam como supressão da verdade:  “Empobrecer o idioma é um dos instintos  

automáticos das mentes totalitárias. No livro 1984, de George Orwell, um Ministério  

da Verdade se dedica justamente à supressão das palavras consideradas inadequadas  

pelos  ditadores  e  à  sua  substituição  por  termos  novos  criados  justamente  para  



suprimir a verdade”165.  O argumento de que omitir os termos velhaco, trapaceiro e 

ladrão no verbete cigano é suprimir a verdade é especialmente evocado pelos leitores 

que deixam seus comentários na internet: “Senhor Procurador, alguma cigana já leu  

ou pediu para ler sua mão? Se não procure uma. Eu garanto que o Senhor irá mudar  

de  ideia!”.  “Quem passar  pelo  elevador  Lacerda  em Salvador  pode  constatar  a  

veracidade do adjetivo aplicado. Se não tomar cuidado fica sem a roupa do corpo.  

Tudo na base da esperteza, sem violência!”166.

A afirmação da autenticidade do sentido questionado pelo MPF pelos leitores 

mostra  que  os  termos  utilizados pelo  Houaiss (e  outros  dicionários)  não são uma 

invenção de intelectuais profissionais, como lexicógrafos. Como Benedict Anderson e 

Eric  Hosbsbawm  mostraram,  esses  intelectuais  imaginam  a  nação  recorrendo  a 

elementos  culturais  que  estão  disponíveis,  cabendo  a  eles  selecioná-los  ou  não 

(Anderson 2008; Hobsbawm 1997). A matéria-prima de trabalho de intelectuais como 

Caldas Aulete, Houaiss e Aurélio se encontra no mundo social. Nesse sentido, não se 

trata de atribuir falsidade ao registro dos termos. O que está sendo evidenciado é que o 

registro é uma escolha, orientada por relações de poder, e não um dado natural do 

registro da língua. Isso torna compreensível o porquê do verbete “político” não conter 

adjetivos como ladrão, velhaco e trapaceiro, apesar da significativa correspondência 

que é feita entre eles. O fato de o dicionário limitar o registro de termos pejorativos 

para apenas algumas identidades é evocado por Mio para desconstruir o argumento de 

que o dicionário é o registro objetivo do uso da língua. 

165Ver http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/
166Cf.http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2012/02/27/http://veja.abril.com.br/blog/sobre-

palavras/

http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2012/02/27/http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/
http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2012/02/27/http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/tentativa-de-censurar-o-dicionario-houaiss-e-o-paroxismo-do-politicamente-correto/


Aqueles que defendem a demanda do MPF e tiveram sua opinião divulgada 

pela imprensa são basicamente: os agentes políticos ciganos, Mio Vacite (que teve sua 

opinião veiculada pelo jornal  O Dia) e Nicolas Ramanush, que representa a ONG 

Embaixada Cigana do Brasil (em carta publicada); e o jornalista Sérgio Malbergier. 

Como era de se esperar, em contraste com os que criticam a decisão do MPF, quem 

defende a mudança reconhece a existência de uma disputa e considera que os ciganos 

devem participar do debate.  O jornalista Sérgio Malbergier observa,  nesse sentido, 

“que quem mais entende de preconceito é quem sofre de preconceito. É quem deve  

liderar essa discussão. Ou pelo menos participar dela”167. 

Como  a  participação  dos  ciganos  como  agentes  políticos  nesse  debate  é 

reconhecido pelo MPF, Mio Vacite, em nome da UCB, usa o espaço de seu texto no O 

Dia para agradecer ao procurador por ele ter  aceitado a reclamação dos ciganos e 

tomado  providências:  “Sinto-me  agora  muito  grato  com a  atitude  do  procurador  

Cléber Eustáquio Neves em mover a ação contra os editores do Dicionário Houaiss e  

com  a  do  MPF  em  aceitar  a  denúncia  de  qualificações  preconceituosas  e  

discriminatórias a respeito de nossa etnia, pois isso atinge ainda a democracia, a  

Constituição e os Direitos Humanos. É uma grande satisfação em ver que estamos  

nos tornando visíveis, de alguma forma, perante a sociedade”168. A demanda do MPF 

colocou os ciganos na esfera pública como sujeitos de direito. O procurador, assim 

como Mio Vacite, considera que o verbete é discriminatório e preconceituoso, sendo, 

portanto, uma violação de direitos constitucionais. Uma vez que a Constituição prevê 

167O  jornalista  Malbergier  é  judeu  (e  sionista)  e  comenta  em  seu  artigo  que,  “como  minoria,  
compreende o sofrimento dos ciganos”.

Cf. http://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergiomalbergier/1062131-judeu-nao-e-avarento.shtml
168 Cf. http://odia.ig.com.br/portal/opiniao/mio-vacite-o-verbete-cigano-deve-mudar-1.420562

http://odia.ig.com.br/portal/opiniao/mio-vacite-o-verbete-cigano-deve-mudar-1.420562
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergiomalbergier/1062131-judeu-nao-e-avarento.shtml


a  igualdade  de  direitos  e  os  termos  negativos  atribuídos  aos  ciganos  (velhaco, 

trapaceiro e ladrão) não são encontrados para outras identidades sociais, o dicionário 

discrimina  os  ciganos  através  de  uma  linguagem  preconceituosa.  Essa  é  a 

interpretação  da  Constituição  Federal  feita  pelos  agentes  políticos  ciganos  e  que 

passou a contar com a concordância do MPF. 

Nota-se que, no discurso de Mio, o reconhecimento dos ciganos como agentes 

pelo  MPF  e  a  preocupação  expressa  pelo  procurador  com  o  preconceito  e 

discriminação aos ciganos são um sinal de democracia, respeito à Constituição Federal 

e aos “Direitos Humanos”. O discurso que defende a mudança no verbete, assim como 

o de crítica, evoca instituições e valores reconhecidos no jogo político das sociedades 

democráticas.  Porém,  diferente  dos  que  criticam,  os  agentes  políticos  ciganos 

reconhecem  a  superposição  de  direitos  constitucionais,  isto  é,  entre  o  direito  à 

liberdade  de  expressão  e  o  direito  à  igualdade.  Com  observa  o  agente  político 

Ramanush,  “o  direito  à  liberdade  de  imprensa  não  pode  ferir  nosso  direito  

constitucional e humano”169. Nesse sentido, se por um lado, a Constituição é evocada 

para fundamentar o discurso que critica a mudança ao verbete, por outro, ela é um 

instrumento de validação do argumento para quem quer a modificação.

Ao lado da Constituição, os direitos humanos são evocados para defender a 

modificação do dicionário. Observei o uso da linguagem dos Direitos Humanos não 

apenas analisando o debate sobre o dicionário. Ao longo do trabalho de campo na 

UCB, registrei que Mio se refere aos “Direitos Humanos” especialmente em situações 

nas quais se afirma a obrigação do estado brasileiro em defender a cultura da nação 

169 Ver http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed684_um_direito_constitucional_e_humano


cigana, uma vez que o país é signatário de acordos internacionais170. Usa-se o sistema 

internacional  para  reivindicar  ao  estado  brasileiro  que  reconheça  o  direito 

internacional dos ciganos na reprodução de sua cultura e língua. Se os ciganos têm 

esse direito, o estado deve intervir diante de representações discriminatórias, como as 

veiculadas  em dicionários.  Considero  que  o “que  está  em jogo  é  o  poder  de  se  

apropriar de todas as vantagens simbólicas associadas à posse de uma identidade  

legítima,  quer  dizer,  susceptível  de  ser  publicamente  e  oficialmente  afirmada”  

(Bourdieu 1998:125). De forma mais ampla, Mio e outros agentes políticos ciganos 

querem controlar a categoria cigana na esfera pública, definindo-a como identidade 

étnica  e  nacional.  Considero  que  Mio  concebe  as  instituições  do  estado  como 

instrumentos legítimos para definir os ciganos como ele quer: “cigano é etnia, cigano 

é  nação”.  Na  disputa  pelo  controle  das  representações,  a  demanda  do  MPF  é, 

portanto, muito importante, uma vez que nela os ciganos são reconhecidos como uma 

nação e etnia. Tanto a Constituição Federal quanto a linguagem dos direitos humanos 

podem ser  instrumentalizadas  para  legitimar  a  definição  que  os  agentes  políticos 

ciganos  querem,  sob  o  risco  do  estado  brasileiro  violar  direitos  constitucionais  e 

descumprir resoluções internacionais.

Para  concluir,  considero  importante  destacar  que  embora  Mio Vacite  tenha 

ficado  satisfeito  com  a  postura  do  MP,  ele  prefere  o  “esclarecimento  e 

convencimento”  ao  invés  da  judicialização.  Em  1988,  quando  conseguiu  a 

170O tema dos direitos humanos é ao mesmo tempo visto como uma estratégia “Cavalo de Tróia para a 
recolonização”  adotada  pelo  “Ocidente”,  em relação  aos  povos  que  não  compartilham de  seus 
valores  “universalistas”,  como  acentua  Esteva  (1995);  e  uma  forma  de  grupos  minoritários 
alcançarem reconhecimento na esfera pública. Alcida Ramos (1999) mostra como os indígenas da  
América Latina ao “internacionalizar sua causa” conseguiram se tornar “atores políticos visíveis na 
arena pública”. 



modificação do verbete cigano no Aurélio, foi através de seu discurso em programas 

de  televisão  e  sucessivas  cartas  que  enviou  ao  autor  do  dicionário,  expondo  seus 

argumentos.  O  dicionário  Aurélio teve  seu  verbete  alterado  sem  que  dispositivos 

jurídicos  tenham  sido  acionados.  Para  Mio,  a  capacidade  de  “persuasão”  é  um 

elemento central para negociar e controlar a identidade cigana na esfera pública, uma 

vez que os ciganos como uma nação sem pátria, ou seja, sem estado, não possuem 

representação política para defendê-los: “não temos um corpo diplomático que possa  

nos defender (…) somos órfãos.” A orfandade dos ciganos é um motivo para que Mio 

conceba o trabalho de  convencimento  e  negociação da identidade  cigana  junto ao 

estado, meios de comunicação, autores e editoras como anterior ao acionamento da 

justiça.  Para  ele,  o  melhor  caminho  para  a  moralização  do  termo  cigano  é  a 

“negociação e convencimento”. Ao invés de se explicitar a discordância publicamente, 

busca-se a “negociação” particularizada.

3.2.3 Língua e intimidade

 O uso da palavra cigano, ao invés de rom, justifica-se para evitar a divulgação 

da língua  romani na esfera pública. Como rom é uma palavra do idioma, o seu uso 

enquanto  categoria  política  implicaria  a  publicização  da  língua  e  Mio  Vacite  é 

absolutamente contrário a iniciativas de divulgação do romani entre não ciganos. Mio 

não quer que nenhuma palavra seja publicizada, ainda que apenas uma. Coerente com 

essa posição, a UCB não utiliza palavras da língua em sua produção discursiva171.

171Essa  posição  contrasta  com  a  de  outras  associações  e  agentes  políticos  que,  embora  também 
utilizem  a  categoria  cigano,  mobilizam  palavras  do  romani,  como  o  agente  político  Nicolas 
Ramanush. Ele criou a ONG “Embaixada Cigana do Brasil. Phralipen Romani”. Grifei o nome que 
está em romani e que em uma tradução aproximada para o português corresponde a “fraternidade 
cigana”. Cf. http://www.embaixadacigana.com.br/

http://www.embaixadacigana.com.br/


Desde a primeira vez que estive na UCB, observei, durante as entrevistas com 

Mio e sua mulher Jacqueline, que ela era repreendida todas as vezes em que falava 

alguma palavra da língua romani. O trabalho de campo me mostrou que a língua faz 

parte  da  “intimidade  cultural”,  devendo  por  isso  não  ser  exposta.  Mio  evita  a 

divulgação  de  qualquer  palavra,  chegando  a  se  referir  ao  romani como  cigano, 

traduzindo o nome do idioma para o português. “Eu não vou falar minha língua, não  

vou falar nem o nome para você não saber (…) não vou falar em cigano”. Mio Vacite, 

entretanto, tinha consciência do meu conhecimento em relação ao nome da língua e do 

quanto essa informação está disponível, mas não falar fazia parte de sua performance. 

Com o desenvolvimento do trabalho de campo, Mio e Jacqueline passaram a 

falar  algumas  palavras  em  romani.  Mais  frequentemente,  eles  usavam termos  que 

descrevem o parentesco,  como nora e tio (boria e baro);  não ciganos (gadje);  e a 

“comunidade imaginada”  cigana (roma).  Isso,  porém,  não significa dizer  que Mio 

tenha abandonado sua preocupação com a divulgação da língua entre não ciganos. 

Mesmo deixando escapar algumas palavras, o registro delas causava desconforto a ele, 

que me vendo anotá-las e perguntando sobre a pronúncia, afirmava: “não ensino e sou 

contra ensinar”.  

Além de afirmar que não me ensinaria a língua e que dificilmente encontraria 

um cigano disposto a fazê-lo, Mio disse que um outro fator torna o aprendizado do 

romani impraticável para não ciganos, isto é, o fato de ser uma língua “muito difícil”. 

Mio  apresentou  vários  argumentos  para  justificar  a  complexidade  e  nível  de 

dificuldade da língua, como a sua indissociabilidade da “cultura cigana”, ou seja, que 

o conhecimento do romani requer compreensão do universo cultural cigano. Para dar 



um exemplo, o agente político disse que é possível empregar o mesmo verbo para se 

descrever ações completamente diferentes, exigindo de quem fala conhecimento do 

contexto cultural, que, de acordo com sua explicação, é também altamente variável e 

está em permanente transformação172. Em resumo, Mio tem vários argumentos para 

reforçar a impossibilidade de acesso à língua.  A jornalista Isabel Fonseca escreveu 

sobre a rejeição de um informante cigano na Romênia em divulgar o romani:“'Você 

nunca  vai  aprender  nossa  língua',  disse-me  um  ativista  cigano  –  e  professor  de  

romani – num ônibus em Bucareste. Não estava afirmando que eu tinha mau ouvido.  

'Para cada palavra que anota em seu caderninho, nós temos outra, um sinônimo, que  

usamos  e  que  você  jamais  saberá.  Pode  aprender  essas  também,  mas  não  vai  

aprender como são usadas, ou as nuances que podem ter. Nós não queremos que você  

saiba'”  (1996:25).  Para  Isabel  Fonseca,  “fazer  com  que  seus  costumes  e  mesmo 

determinadas  palavras  permaneçam  desconhecidas  para  forasteiros  constitui  um  

sério código de autopreservação para os ciganos” (1996:70).  A antropóloga Anne 

Sutherland,  que  fez  trabalho  de  campo  com  ciganos  roma nos  Estados  Unidos, 

também registra o desinteresse de seus informantes em ensinar a língua: “Embora a 

comunidade tenha mostrado um inicial interesse em me ensinar algumas palavras em  

romani, eles passaram a ficar muito desconfiados e chateados quando perceberam  

que eu estava aprendendo demais” (Sutherland 1975:25).

Por que não ensinar? Para Mio Vacite, a língua é um elemento cultural que não 

precisa ser exposto no processo de codificação pública da identidade cigana. Como 

172Quando argumentei falar línguas estrangeiras e ter aprendido um léxico básico de palavras do chibi  
que  dado  ao  seu  caráter  limitado  também supõe  um conhecimento  contextual,  Mio  respondeu 
enfatizando que, diferente do chibi, o romani tem uma gramática e que esta é altamente complexa. 
Em outras palavras, mesmo que tivesse aprendido elementos do calon, não aprenderia o romani.



elemento cultural identificador da etnicidade, o romani não deve ser exposto, sendo, 

portanto, objeto de crítica os agentes políticos que publicizam a língua. Quanto a isso, 

a primeira vez que voltei do Canadá, problematizei o projeto político do RCC com 

Mio. Na opinião dele, a divulgação do  romani, através do uso público da categoria 

rom e publicação de literatura na língua, indica que Ronald Lee já não pensa mais 

como cigano:“Ele não pensa como cigano (…).  Sou contra a divulgação da língua  

porque essa é  a forma que temos para nos  identificarmos (...)  Quando estive  em  

Khamoro, me senti nu quando percebi que vários não ciganos falavam a língua, me  

senti desprotegido”. O sentimento de vulnerabilidade de Mio durante o Festival de 

Música de Khamoro, em Praga, tem a ver com o que Herzfeld observou em relação 

aos  gregos,  quando  dizem  que  “a  língua  grega  é  muito  complicada”.  Herzfeld 

considera que quando os gregos dizem isso o que estão a fazer, em parte, é proteger a 

sua própria intimidade. Porque se alguém aprender a língua demasiadamente bem, terá 

acesso a coisas que alguns deles acham que não deviam ser expostas. Em relação a 

isso, observo que embora Mio evitasse falar a língua, ele e sua família recorriam a um 

vocabulário  em  romani para  fazer  comentários  que  deveriam  ser  mantidos 

desconhecidos  para  mim.  Tenho  registro  de  situações  nas  quais  para  se  referir 

negativamente a pessoas, usando palavrões, Mio e sua família acionavam a língua. 

Nesses momentos, me comportava como Anne Sutherland (1975) e fingia que não 

estava compreendendo o que estava sendo dito: “Para manter a boa relação que eu  

estabeleci com eles, tornou-se necessário fingir que não estava aprendendo a língua.  

Consequentemente, embora eu estivesse entendendo bastante, eu nunca fui capaz de  



falar  com eles,  demonstrar  que  eu  estava  entendendo  e  fazer  perguntas  sobre  a  

língua”. (Sutherland 1975:25).

No trecho acima destacado do depoimento de Mio, ele observa que sendo a 

língua um elemento de identificação étnica,  seu conhecimento entre não ciganos o 

deixava  desprotegido.  De acordo com outros  depoimentos,  é  possível  dizer  que o 

agente político reclama da divulgação da língua, porque desta forma ele perde parte de 

seu senso de reconhecimento de quem é ou não é cigano. O principal motivo alegado 

por ele para criticar a divulgação da língua entre não ciganos é que isso diminuiria a 

importância da língua como diacrítico étnico. Ao lado da genealogia familiar, a língua 

pode ser acionada como importante critério de autenticidade étnica. Ainda que não 

seja determinante da identidade cigana, a língua é um instrumento de reconhecimento 

dos limites da fronteira étnica. A afirmação da identidade cigana ganha autenticidade 

quando se fala a língua. 

Por isso, Mio Vacite disse claramente que não falaria nenhuma palavra no seu 

idioma,  porque,  como  estudiosa,  eu  aprenderia  rapidamente.  Quando  ele  deixava 

passar  alguma  palavra  em  romani,  corrigia-se  e  repetia  em  português,  e  quando 

Jacqueline  dizia  algum termo ou frase em  romani,  ele  costumava intervir  dizendo 

“não fala Jack. Ela vai aprender!”. Sem que precisasse perguntar, Mio esclarecia o 

motivo pelo qual era tão resistente no controle da língua: ele temia que eu tentasse me 

passar  por  cigana  caso  aprendesse  o  idioma.  Como  ele  explicou,  pesquisadores, 

historiadores, linguistas e outros profissionais que aprendem sobre a “cultura cigana” 

tentam representá-los na esfera pública. Por exemplo, Nicolas Ramanush, que criou a 

ONG Embaixada Cigana do Brasil,  é apontado como sendo um linguista  que,  em 



razão do conhecimento adquirido da língua  romani, passou a se auto designar não 

apenas como cigano, mas também representante dos ciganos na esfera pública. 

A língua, nesse sentido, é o idioma para a identidade. Controlar a língua é uma 

forma de se controlar a produção da identidade. Não é preciso ter fluência no idioma, 

o  uso  de  um  léxico  de  palavras  já  é  um  indicativo  de  convivência  e  acesso  à 

“intimidade cultural” dos ciganos. Considerando que a fronteira entre ciganos e não 

ciganos é construída relacionalmente, de modo que ciganos podem se tornar gadjos e 

gadjos podem  se  fazer  ciganos,  falar  a  língua  é  no  mínimo  um  indicativo  de 

proximidade com essa fronteira e, portanto, de acesso à “intimidade cultural”. 

 Durante a pesquisa de doutorado, tive muitos informantes ocasionais, isto é, 

pessoas que abordei no espaço público quando as identifiquei como ciganas, baseado 

no vestuário e fenótipo. O êxito na abordagem inicial foi sempre definido pela minha 

desenvoltura em mostrar “intimidade”. Por exemplo, empregando o chibi e o romani 

perguntava inicialmente, em um tom de voz mais baixo: “Você é calon?  ou Você é  

rom?”. Meus interlocutores respondiam em tom de igual intimidade: “sou, e você é  

calin?”  ou entre  os ciganos  rom,  que nunca me confundiam com um deles,  “sou 

kalderash,  e  você  é  de onde?”173.  Os  antropólogos  Ferrari  (2010)  e  Fazito  (2000) 

também comentam que o uso da língua garantiu a eles uma relação de proximidade 

com os ciganos.  Melhor dizendo,  através  da língua,  eles  ganharam a simpatia  dos 

ciganos. Quanto a isso, Ferrari observa que “quando uma cigana vem pedir dinheiro  

no farol  com uma criança de colo,  vejo seu rosto sombrio e  olhar penetrante  se  

desfazerem quando eu digo: 'Oi, calin!'.  Seu rosto se relaxa, ela sorri,  e logo me  
173Os ciganos  rom podem ser  classificados no contexto brasileiro como “brancos” ou “morenos”. 

Ainda que  “morenos”,  não  são  identificados  racialmente  como “negros”.  Desse  modo,  não  me 
reconheciam como uma possível cigana rom.



pergunta se eu sou calin também” (2010:194). Considerando que a língua faz parte da 

“intimidade  cultural”,  pode-se  através  dela  ter  acesso  a  outros  elementos  da 

intimidade, como uma performance diferente na interação. A simpatia da cigana com 

Ferrari é observada por quem usa a língua.  Essa situação de acesso mais fácil  aos 

informantes também é comentada por Herzfeld (1998). Ele conta que falando o grego 

padrão  era  mais  difícil  conseguir  informações  sobre  o  roubo  de  animais  do  que 

quando ele passou a falar o dialeto,  porque “logo que te revelas conhecedor desta 

língua mais íntima, todas as coisas a elas associadas se tornam muito mais acessíveis” 

(Herzfeld  1998).  No  caso  dos  contextos  etnográficos  dessa  pesquisa,  mesmo  o 

domínio de apenas um léxico na língua me permitiu mais facilmente acessar aspectos 

da “intimidade”.

No projeto político da UCB, o uso da categoria cigano também corresponde a 

uma forma de se proteger a “intimidade cultural”. Não falar o romani é, na perspectiva 

de Mio, uma forma de se proteger a “colônia cigana” e, ao mesmo tempo, afirmar uma 

identidade acima de particularismos étnicos e linguísticos. 

3.3 A colônia cigana: ciganos brasileiros e narrativas de origem

A  categoria  “colônia”  é  utilizada  por  Mio  para  descrever  a  “comunidade 

cigana”  no  Brasil,  imaginada  como  plural,  reunindo  diferentes  grupos  étnicos  e 

nacionais.  “Colônia” é um termo nativo,  porém utilizado na interlocução com não 

ciganos, isto é, na “intimidade”, Mio não se refere à “comunidade imaginada” cigana 

como “colônia”, mas sim como “roma”. Por ser uma palavra da língua  romani que 

designa  o  plural  de  rom,  “roma”  não  inclui  os  ciganos  calons,  de  modo  que  a 



imaginação nacionalista de Mio, na procura de denominadores comuns, construiu uma 

categoria para se referir a todos os ciganos no Brasil. A “colônia cigana” representa, 

nesse sentido, todos os ciganos no país.

Durante o trabalho de campo, a repercussão de uma notícia na imprensa me 

permitiu  mais  objetivamente  visualizar  o  que  é  a  “colônia  cigana”.  Sem  querer 

hipostasiar a categoria, observei a extensão indeterminada das redes de relações que 

constituem a “colônia cigana”. Em outubro de 2009, três mulheres foram presas sob a 

acusação de cometerem um golpe conhecido como “ouro de tolo”, em Niterói, Rio de 

Janeiro. Esse golpe consiste em abordar uma pessoa oferecendo pedras de ouro a uma 

quantia modesta, alegando precisar urgentemente de dinheiro, mas, no momento da 

venda,  trocar  as  pedras  verdadeiras  por  falsas.  A  prisão  dessas  três  mulheres  foi 

amplamente noticiada por jornais e telejornais,  que as identificaram como ciganas, 

incluindo uma quarta mulher que estava foragida. Na UCB, observei a repercussão 

desse caso através  dos  inúmeros  telefonemas  recebidos  na associação.  As pessoas 

ligavam  reclamando  e  cobrando  alguma  atitude  de  Mio  diante  identificação  das 

mulheres como ciganas por boa parte da imprensa brasileira174. Essas pessoas ligavam 

de diferentes estados do país,  como,  por exemplo,  São Paulo,  Rio Grande do Sul, 

Paraná  e  Minas  Gerais.  Enquanto  Mio conversava  com elas,  eu fazia  anotações  e 

perguntava à Jacqueline quem eram as pessoas com as quais ele falava. Essas pessoas 

eram outros agentes políticos, como Yaskara Guelpa; parentes de Mio de diferentes 

cidades; familiares de sua ex-mulher, Jordana Aristides, de Campinas e São Paulo; e, 

como disse Mio, “lideranças de clãs, que não se envolvem com o movimento cigano”. 
174 A notícia desse caso foi divulgada por vários jornais que identificaram as mulheres como ciganas. 

Por exemplo, o jornal O Globo, que pertence a um dos mais importantes grupos de comunicação no 
Brasil. http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/07/31/297050933.asp

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/07/31/297050933.asp


Depois dos telefonemas, Mio me esclarecia o conteúdo das ligações, sempre dizendo 

quando o telefone mais uma vez tocava: “Você está vendo, a colônia está indignada”. 

A “colônia” estava indignada por dois motivos: primeiro, porque a imprensa sempre 

identifica os ciganos quando estão envolvidos em casos de polícia; e, segundo, porque 

algumas pessoas não acreditavam que as mulheres fossem ciganas.

Mio  Vacite  respondia  aos  telefonemas  dizendo  que  estava  ligando  e 

escrevendo  para  os  meios  de  comunicação  para  que  esses  se  retratassem, 

argumentando que jornais  e telejornais  não costumavam identificar  etnicamente  as 

pessoas que por eles são noticiadas, especialmente em casos de polícia175. Além disso, 

Mio Vacite  alegou que as mulheres  não eram ciganas,  baseando-se na informação 

recebida  por  pessoas  que ligaram para a  UCB e,  além disso,  na  pesquisa que ele 

realizou. Acompanhei Mio ligando para várias pessoas que fazem parte da “colônia 

cigana” e visitando acampamentos em busca de informações sobre as mulheres (uma 

vez que elas disseram viver em um acampamento).

Embora os meios de comunicação não se retratassem como a UCB esperava, 

alguns  jornais  de  pequeno porte  chegaram a  publicar  as  declarações  de  Mio.  Por 

exemplo, o jornal São Gonçalo publicou que o presidente da UCB “não reconheceu 

as estelionatárias como integrantes de etnias ciganas”. Citando Mio Vacite, o jornal 

ainda  publicou  uma  declaração  sua:  “infelizmente,  por  uma prática  criminosa em 

associar  ciganos  a  pessoas  sem  identidade  e  residência  fixa,  muitos  criminosos  

aproveitam-se do preconceito da sociedade e da fragilidade de nossa comunidade  

175Apresentando-se como presidente da UCB, Mio Vacite reporta-se sistematicamente aos meios de 
comunicação e ao estado brasileiro para reclamar sobre as representações negativas dos ciganos 
veiculadas  em jornais  e  revistas,  em programas  de  rádio  e  televisão  e  nos  livros  didáticos.  A 
modificação dos estereótipos que generalizam os ciganos como, por exemplo, ladrões e pessoas não 
confiáveis, é uma das principais reivindicações públicas da UCB. 



para salvaguardar  seus  crimes  e  delitos.  A  comunidade  cigana  repudia  qualquer  

prática delituosa”176. 

O  estereótipo  dos  ciganos  como  ladrões  e  pessoas  não  confiáveis  é 

amplamente difundido e reproduzido pela mídia, por exemplo, através da identificação 

étnica dos envolvidos em casos de polícia e conflitos quando estes são ou se dizem 

ciganos. A historiadora Isabel Borges mostra como os ciganos são um tema regular 

nas  páginas  policiais  desde  o  surgimento  da  imprensa  no  Brasil,  a  partir  de  sua 

pesquisa  entre  1898-1920.  A  historiadora  nota  que,  por  exemplo,  o  Jornal  do 

Comércio de  maneira  orgulhosa  e  consciente  da  vinculação  de  noticias  sobre  os 

ciganos, publicou em 1914 “fomos os únicos a noticiar o aparecimento dos ciganos  

na cidade de Rio Preto, e não poucas vezes temos escrito a propósito desses vadios e  

perigosos elementos desgarrados da sociedade e hostis a todo meio de vida honesta e  

às próprias instituições” (Borges 2007:46).

É possível  observar  que as  representações  construídas  e  reproduzidas  pelos 

jornais,  como  as  apresentadas  no  trabalho  de  Borges,  se  mantêm,  sendo  essas 

representações estruturadas a partir de um leque de tópicos recorrentes: ciganos como 

ladrões, estelionatários, nômades... Atualmente, os jornais não costumam mais dizer 

que  os  ciganos  são  “vadios  e  perigosos  elementos”,  como  destacado  acima,  mas 

quando  qualquer  criminoso  é  cigano,  os  jornais  de  maneira  geral  destacam  sua 

identidade étnica. Nesse sentido, em uma análise contemporânea das páginas policiais, 

os  ciganos  costumam  ser  identificados,  sendo  frequentemente  destacada  sua 

176Cf.  http://www.jornalsg.com.br/site/p%C3%ADcia/2011/3/18/3110/ Observo  que  um  amigo 
cineasta me falou que seus amigos de adolescência em Recife costumavam se dizer ciganos quando 
eram parados pela polícia e não tinham documentos. Ouvi a mesma história da antropóloga Randa 
Farah, mas em relação a jovens palestinos que diante do controle policial no Líbano dizem, vez ou 
outra, que são ciganos. 

http://www.jornalsg.com.br/site/p%C3%ADcia/2011/3/18/3110/O


identidade  cigana  não  apenas  no  texto  da  notícia,  mas  também  nos  títulos  e 

manchetes, como no caso da quadrilha de quatro mulheres que aplicaram o golpe do 

ouro em Niterói177.

Segundo Mio, a “colônia cigana” costuma procurar a UCB em situações como 

essa,  ou  seja,  quando  a  imagem  dos  ciganos  é  amplamente  associada  a  velhos 

estereótipos. De fato, a maior parte das vezes em que observei a UCB sendo procurada 

por  ciganos,  excetuando-se  os  que  são  agentes  políticos  e  ativistas,  envolvia  a 

divulgação de notícias negativas sobre eles.  Com base nos meus dados, é possível 

dizer  que  tais  notícias  mobilizam  pessoas  que,  em  outras  circunstâncias,  não  se 

identificariam umas com as outras. Isso me remete ao que Bourdieu observa sobre o 

papel do estigma na reivindicação nacionalista.  Bourdieu argumenta que o estigma dá 

ao  nacionalista  não  só  as  suas  determinantes  simbólicas,  mas  também  os  seus 

fundamentos  econômicos  e  sociais,  princípios  de unificação do grupo e pontos  de 

apoio  objetivos  da  ação  de  mobilização  (2007:125).  Nesse  sentido,  criticando  a 

circulação de representações  negativas  pela  mídia,  Mio evoca  a  estigmatização  da 

nação cigana: “Estão sempre nos rotulando. Não se pode falar cigano e ladrão. Deve-

se  falar  os  nomes,  colocar  as  fotos.  Mas  por  que  falam cigano?  Porque atrai  a  

atenção. Ninguém quer saber de cigano que faz universidade (...) É um preconceito  

que a imprensa gera. Eles não nos respeitam e estão rotulando a nação cigana há  

mais de 500 anos”. 

177Utilizo a ferramenta de busca Google Alert que me alerta, através de mensagem eletrônica, todas as 
notícias veiculadas com a palavra “cigano”. Através do Google Alert recebo diariamente qualquer 
notícia com a palavra “cigano”, de modo que posso dizer que os jornais costumam identificar os  
ciganos em casos de polícia.



A categoria cigano faz parte da história brasileira desde o século XVI, início da 

colonização portuguesa, e é objeto de representações negativas desde o surgimento da 

imprensa no começo do século XIX178. Porém, a própria ideia de nação é bem mais 

recente para que Mio reclame da “rotulação da nação há 500 anos”. A afirmação dos 

ciganos  como  uma  nação  data  do  século  XX.  Desse  modo,  Mio  Vacite  está 

construindo uma biografia para a nação cigana recorrendo ao discurso de antiguidade 

comum à ideia de nação. Anderson nota que um dos paradoxos do nacionalismo é a 

modernidade  objetiva  das  nações  aos  olhos  do  historiador  versus  sua  antiguidade 

subjetiva aos olhos dos nacionalistas (2008:33).

O discurso de antiguidade sobre a nação cigana no contexto do RCC, e de 

redes de ativismo transnacional, afirma a origem dos ciganos na Índia antes do século 

X. A narrativa de origem indiana, como vimos, dá densidade histórica à nação cigana. 

Na narrativa da UCB, entretanto, os ciganos não possuem uma origem indiana: “Nós 

não temos uma identidade indiana. Só porque existem algumas palavras em comum  

isso não significa que todos os ciganos vieram da Índia. Isso foi uma jogada política  

de Indira Gandhi (…) E ainda nos colocaram como párias!”. Mio não apenas rejeita a 

origem indiana,  como  não  afirma  qualquer  origem para  os  ciganos.  Ele  não  tem 

interesse em descobrir uma origem territorial, assim como um recorte temporal para a 

diáspora cigana. Para ele, a origem é incerta e isso não é um problema a se solucionar, 

mas, se for para especular, a possibilidade de uma origem persa, egípcia ou síria lhe é 

mais razoável. Em contraste com a narrativa do RCC, que ignora em seu discurso os 

178A imprensa no Brasil só teve início com a chegada da família real portuguesa em 1808. Antes disso, 
toda  e  qualquer  atividade  de  imprensa  era  proibida,  fosse  a  publicação  de  jornais,  livros  ou 
panfletos. A proibição da imprensa foi uma característica da colonização portuguesa e contrasta com 
a colonização europeia de outras colônias na América e que possuem imprensa desde o século XVI. 



ciganos  que  vivem no  Oriente  Médio  e  na  África,  o  discurso  de  Mio  estabelece 

conexões culturais entre os ciganos e outros “povos orientais e bíblicos”, como árabes 

e judeus179.

Apesar disso, o discurso de antiguidade da nação cigana é construído a partir 

do século XVI, quando ciganos chegam ao Brasil deportados de Portugal. A narrativa 

da UCB não reivindica uma origem para os ciganos anterior à sua presença no Brasil. 

O que deve ser destacado,  para Mio,  é  a  “origem” dos ciganos desde o início  da 

colonização e, depois, como se houvesse uma continuidade histórica, no contexto da 

imigração  europeia  do  século  XIX.  Em outras  palavras,  embora  os  ciganos  roma 

tenham chegado no Brasil  como imigrantes  europeus,  em um período distinto dos 

ciganos  calons,  considera-se que,  enquanto  ciganos,  suas  histórias  estão  atreladas. 

Dessa forma, é possível a afirmação nacionalista de que os ciganos estão no Brasil há 

500 anos. Esse é um dado sobre a origem dos ciganos que, segundo Mio, deve ser 

divulgado pela UCB. Para ele, o que interessa a saber sobre a origem dos ciganos é 

que  eles  estão  no  Brasil  desde  a  colonização  portuguesa,  chegando  em  vários 

momentos,  como  a  imigração  europeia  para  o  Brasil  a  partir  do  século  XIX.  O 

discurso  de  Mio  me  parece  adequado  ao  nacionalismo  brasileiro,  fortemente  auto 

centrado. 

Os ciganos aparecem no debate sobre imigração e nas políticas de povoamento 

do Brasil. Primeiro, como vimos, no período colonial, quando um dos motivos para 

que  ciganos  calons deportados  de  Portugal  tenham  se  estabelecido  na  região  do 

179As aspas indicam que essa é uma categoria nativa.  A construção de uma identidade cigana em 
diálogo com judeus e árabes aparece no próximo capítulo ao explorar os critérios de autenticidade 
étnica da UCB. Diferente de Ronald Lee, Mio Vacite não afirma uma origem ariana e incorpora os 
árabes em sua narrativa histórica a partir de elementos comuns, como a tradição patriarcal. 



Maranhão era ocupá-la. Depois, no contexto da imigração europeia nos séculos XIX e 

XX,  quando  a  imigração  passou  a  desempenhar  um  papel  central  nas  políticas 

públicas.  Segundo Jeffrey Lesser,  a partir  de 1850,  quando se tornou claro  que  a 

escravidão  não  perduraria  por  muito  tempo,  a  imigração  passou  a  ter  um  lugar 

fundamental  nas  políticas  públicas:  “Embora  a  maior  parte  das  elites  não  tenha  

tentado fazer uso de imigrantes para substituir a população nativa eliminada (como  

aconteceu na Argentina), essas elites adotaram o pressuposto de que havia uma forte  

correlação entre o ingresso de imigrantes e a transformação social” (2001:26). Nesse 

contexto, um debate se impõe na arena pública: quais são os imigrantes desejáveis e 

que, portanto, contribuirão para a transformação social? Os ciganos são, por um lado, 

vistos como imigrantes desejáveis, porque brancos e europeus180; mas, por outro, são 

indesejáveis, frequentemente classificados como “gente nociva à ordem pública e à  

segurança nacional” (Seyferth 2002; 2008). 

Identifiquei uma forte intolerância aos ciganos, definidos como indesejados, ao 

lado  de  outros  estrangeiros  (Goodwin  1986;  Carneiro  2005;  Souza  2006;  Borges 

2007)181.  James Goodwin observa que o Ministro da Agricultura ao saber que, em 

1898, chegariam centenas de “turcos” e “boêmios”182 em um dos navios esperados no 

porto do Rio de Janeiro, manda telegrafar a este porto, bem como para todos os portos 

intermediários,  a  fim  de  que  não  lhes  fosse  permitido  o  desembarque  (Goodwin 

1986:52). Gyralda Seyferth também nota que os ciganos foram incluídos nas relações 

180Considerando que branco, como observa Jeffrey Lesser, é uma categoria cultural e que, não sendo 
“negro ou indígena” no Brasil se pode ser branco. Ciganos, assim como judeus, árabes e japoneses,  
negociam com maior ou menor sucesso sua identidade como brancos no Brasil (2001).

181 Sobre as políticas  de imigração no Brasil,  ver,  por exemplo,  Cytrynowicz 2002; Lesser  2001; 
Carneiro 2005; Pinto 2010; Seyferth 2002.

182Segundo Goodwin, essas são designações também atribuídas aos ciganos (1986).



de  imigrantes  indesejáveis,  constando  referência  a  eles  nos  decretos  do  início  da 

década de 1930183 (2008:14).

Arthur Hehl Neiva184, por sua vez, em nome da defesa do “branqueamento do 

Brasil”,  defendeu  os  ciganos  como  imigrantes  desejáveis,  em 1945,  com base  no 

decreto  de  lei  7967,  segundo  o  qual  a  admissão  de  imigrantes  deve  atender  “à 

necessidade  de  preservar  e  desenvolver,  na  composição  étnica  da  população,  as  

características  mais  convenientes  de  sua  ascendência  europeia”185.  Assim,  Arthur 

Hehl Neiva menciona os ciganos entre as exclusões que poderiam ser feitas em nome 

do critério de “preferência étnica”.

Destaco que, embora os ciganos façam parte da história da imigração europeia 

para o Brasil, eles não possuem um lugar nas “narrativas oficiais” sobre a imigração. 

Os ciganos não são representados como imigrantes nas narrativas sobre a imigração, 

como  as  veiculadas,  por  exemplo,  nos  livros  didáticos, e  não  porque  no  Brasil 

categorias étnicas não fossem reconhecidas. Os ciganos aparecem na documentação 

histórica brasileira mesmo sem fazer parte do “sistema classificatório oficial” desde o 

período colonial. Cigano é uma categoria que pode ser encontrada na documentação 

histórica,  como  pude  analisar  em  minha  pesquisa  sobre  os  ciganos  calons que 

trabalharam no Mercado de escravos e Judiciário do Rio de Janeiro (Souza 2006). 

Apesar de não ter um reconhecimento formal, a identidade cigana aparece tanto na 

documentação policial quanto nos registros de controle do comércio de cativos186. No 

183Seyferth se refere, por exemplo, ao decreto 14.258 de 1934 sobre a legislação imigratória brasileira.
184Arthur Hehl Neiva, engenheiro e advogado, foi membro do Conselho de Imigração e Colonização 

(1938-1947)  do  estado  brasileiro.  Ele  é  filho  do  cientista  e  político  Arthur  Neiva,  membro  da 
Sociedade  Eugênica  de  São  Paulo,  fundada  em 1918,  sendo  a  primeira  associação  do  tipo  na 
América Latina. Pai e filho defendiam o “branqueamento” da sociedade brasileira. 

185 O Decreto-Lei 7.967/45 é um bom exemplo da busca pelo branqueamento da população brasileira. 
186Estou me referindo ao corpus documental  “despachos de escravos e de passaportes”,  no qual é 



que se refere ao contexto da imigração nos séculos XIX e XX, ainda que ciganos, 

assim  como  judeus  e  outras  denominações  étnicas,  não  tenham  sido  objeto  de 

categorização  no  controle  de  entrada  de  estrangeiros,  eles  também  aparecem  em 

documentação oficial e nos debates públicos sobre imigração. Apesar disso, a ideia de 

uma colônia cigana no Brasil aparece apenas no contexto discursivo da UCB e de 

redes de famílias ciganas no país.

A categoria “colônia” atende a agenda nacionalista da UCB, rompendo com 

particularismos étnicos ao incluir  os ciganos  calons e, ao mesmo tempo, protege a 

“intimidade cultural”  dos ciganos (evitando-se o uso do termo  roma).  Além disso, 

considero que a categoria “colônia” atende a outro interesse de Mio Vacite. Através 

do  termo,  ele  inclui  os  ciganos  nas  narrativas  de  imigração,  construindo  uma 

representação dos ciganos também como imigrantes. Quando questionado sobre o que 

é a “colônia cigana”, Mio respondeu com um exemplo: “assim como tem a colônia  

dos italianos, tem a colônia dos ciganos, com seus diferentes clãs”. “Colônia” é uma 

categoria que no imaginário cultural brasileiro está associada à imigração. O conceito 

é de fácil apreensão e nos remete, assim como aparece no discurso do agente político, 

a  italianos,  alemães  e  outros  grupos  de  imigrantes  no  Brasil.  Considero  que  a 

substituição do termo roma por colônia corresponde a uma estratégia discursiva para 

que os ciganos sejam percebidos como mais uma comunidade de imigrantes no país187. 

possível acessar informações sobre comerciantes como, por exemplo, nome, sexo, idade, profissão, 
moradia  e,  apenas  quando  cigano,  a  identidade  étnica.  Na  documentação  da  Polícia  da  Corte 
também podemos encontrar a categoria cigano, cf. Souza 2006. Além disso, observei o uso do termo 
cigano em outros documentos oficiais, como no Código de Posturas Municipais de Minas Gerais,  
número 936, de 07 de Junho de 1958.

187Mio  compara  os  seus  esforços  na  promoção  de  uma  identidade  cigana  mais  positiva  com  as 
iniciativas tomadas por outras comunidades de imigrantes, como os italianos. Ele diz que embora os 
italianos tenham hoje uma representação bastante positiva no imaginário cultural brasileiro, eles já 
foram  definidos  como  “carcamanos”,  termo  negativo  cujo  significado,  em  suas  palavras, 
corresponde  a  “italiano  negro  e  mouro”.  Para  o  agente  político,  coube  aos  italianos  e  seus 



Nesse sentido, embora o discurso de Mio enfatize a presença dos ciganos no 

período colonial,  os  ciganos que chegam a partir  do século XIX como imigrantes 

possuem  um  lugar  na  narrativa  política  da  UCB.  Durante  o  trabalho  de  campo, 

observei  o  músico  Marcelo  D2188 perguntando  para  Mio quem são os  ciganos  no 

Brasil, porque ele não os veem mais por aí189. Mio respondeu dizendo que os ciganos 

não  gostam  de  se  identificar,  dissimulando  sua  identidade  no  espaço  público. 

Apontando para suas roupas e para a sua família, ele disse que todos eles poderiam se 

disfarçar: “Eu posso me disfarçar. Colocar terno e gravata, cortar o cabelo e mudar  

de bairro. Se perguntar, digo que sou grego!”. Intrigado com a evidente possibilidade 

de não reconhecer Mio e sua família como ciganos, caso não estivessem com suas 

roupas, Marcelo D2 perguntou então como é possível identificá-los? Mio respondeu 

que pela língua. O fato das pessoas falarem o idioma indica ciganidade, assim como o 

sobrenome que carregam. Mais uma vez, Mio recorre aos imigrantes para tornar seu 

discurso mais inteligível: “Os imigrantes se reconhecem pelos sobrenomes, húngaros,  

búlgaros, poloneses...”.

A identidade cigana afirmada publicamente dialoga com elementos que fazem 

parte da narrativa nacional brasileira, como as comunidades de imigração. Essa é uma 

referência mobilizada no discurso de Mio, que permite a ele mostrar que os ciganos 

são  brasileiros,  mas  que  possuem  especificidades  culturais,  como  a  língua.  No 

descendentes construírem uma representação pública positiva sobre eles. 
188Mio e seu grupo Encanto Cigano participaram do programa de televisão (apresentado pelo músico 

Marcelo D2) Estilo Brasil - Fashion TV Canal 95 da net.
189Ao longo da pesquisa, ouvi pessoas dizendo que os ciganos “sumiram”, que “antigamente os viam 

pelas  ruas,  mas  que  agora  não  mais”.  Considero  que  os  ciganos  “sumiram”  não  porque  se  
“assimilaram” no sentido de perder sua etnicidade, mas que ao mudarem os diacríticos (não sendo 
nômades como “já foram” ou se vestindo de acordo com as representações mais difundidas) não são 
mais reconhecidos. Volto a essa questão no próximo capítulo.



discurso de Mio, a UCB vem desde a década de 1990 promovendo a representação 

dos ciganos como uma minoria étnica com língua e modo de vida diferenciados, mas 

parte  constitutiva  da  nação  brasileira  (a  reivindicação  como  brasileiros  é  sempre 

fundamental  e  não  apenas  para  os  ciganos,  sendo  comum  a  todos  os  grupos  de 

imigrantes no país).

A afirmação de uma identidade brasileira, realçando os ciganos como parte da 

narrativa  nacional  (em  momentos  decisivos  de  sua  construção  como  o  período 

colonial e imigração europeia), não significa dizer, entretanto, que a UCB não tenha 

no seu horizonte um quadro de referências supralocal. Por exemplo, a afirmação dos 

ciganos como uma minoria étnica, com elementos culturais particulares, dialoga com 

com textos, discursos, símbolos e práticas que circulam em arenas transnacionais, de 

maneira análoga às identidades árabes e muçulmanas (Pinto 2006; 2010).

3.4 Codificações transnacionais: Língua, bandeira, hino e vitimização

A  língua  romani é  valorizada  como  elemento  constitutivo,  mas  não 

determinante da identidade cigana para a UCB. Assim, mesmo sendo um diacrítico 

cultural  importante,  a  língua  não  é  uma  condição  obrigatória  para  a  ciganidade. 

Quanto a isso, Mio argumenta que a língua não pode ser um elemento congregador 

por  causa  de  sua  enorme  variação  dialetal:  “os  diferentes  clãs  não  se  entendem,  

porque falam um romani  muito  diferente”.  Os  ciganos  calons,  de  origem ibérica, 

ignoram a língua, não identificando o chibi que falam como um dialeto derivado do 

romani, e os ciganos rom que falam o romani, “não conseguem se entender”, porque 

falam uma língua com muitas diferenças,  especialmente em termos de pronúncia e 



vocabulário.  Explorando essa diferença,  Mio explica que os ciganos possuem uma 

origem nacional muito diversificada, de modo que os de origem iugoslava falam um 

romani impregnado de palavras do iugoslavo, enquanto um cigano de origem romena 

fala um romani altamente identificado com a língua romena. 

Na  visão  de  Mio,  esse  pluralismo  do  romani deveria  passar  por  uma 

padronização para que a língua pudesse se tornar um “denominador comum” cultural: 

“É preciso uma universalização da língua para nos entendermos”. Entretanto, se, por 

um lado, Mio considera a padronização necessária, por outro, não deixa de sustentar 

sua  crítica  às  iniciativas  de  divulgação  do  romani,  a  exemplo  da  publicação  de 

dicionários  por  intelectuais  ciganos  que  fazem  parte  de  redes  de  ativismo 

transnacional,  como  Ronald  Lee  no  Canadá.  O  discurso  de  Mio  é  marcado  pela 

contradição entre o seu projeto nacional, que afirma uma unidade, e sua resistência à 

codificação escrita da língua e sua padronização.

A posição de Mio se opõe a da maioria dos agentes políticos que está na esfera 

pública, porque quando eles não escrevem em romani, apoiam a produção de literatura 

na língua como uma forma de normatizá-la  e  conservá-la.  Para Mio, entretanto,  a 

codificação escrita só deveria acontecer caso os ciganos, melhor dizendo, ele e outros 

agentes  políticos  pudessem  controlar  a  produção  impressa.  Como  isso  é  pouco 

provável, ele afirma que a língua deve se manter ágrafa:  “Nossa língua é ágrafa”. 

Depois de ouvir isso, perguntei para Mio se ele não concordava com o argumento de 

agentes políticos que consideram a codificação escrita importante para a “conservação 

da  cultura  cigana”  (a  ideia  de  que  a  “cultura  cigana”  está  ameaçada  e  deve  ser 

protegida é recorrente no discurso nacionalista). Ele respondeu que não é preciso a 



letra impressa para conservar a língua, mas sim o apoio a formas de difusão oral. Por 

isso, tentou ganhar espaço para um programa de rádio em romani na década de 1990. 

O programa de rádio,  muito  mais  do que um livro,  para o agente político, 

contribuiria para a “conservação da cultura cigana”, que é um dos objetivos da UCB: 

“O  objetivo  da  UCB  sempre  foi  de  resgatar  e  moralizar  a  cultura  cigana,  

esclarecendo a sociedade brasileira. Meu trabalho era para mostrar que os ciganos  

não são velhacos. Depois, para mostrar que os ciganos têm uma cultura e que, por  

isso,  devem  se  unir.  (…)  Quando  eu  era  criança,  pensava  que  éramos  todos  

marginais. As crianças precisam saber que os ciganos têm uma cultura, um idioma.  

Se não, caminhamos para a extinção (...). Fernando Gabeira, quando era secretário  

da prefeitura, ficou de estudar a possibilidade de a Rádio Roquete Pinto vir a ter um  

programa utilizando nossa língua para divulgar a cultura. Um programa na nossa  

língua seria uma forma de preservar nossas tradições”. Questionado se não ciganos 

poderiam aprender a língua ouvindo o programa, Mio observou que sem tradução para 

o português, as pessoas não iriam aprender. O programa de rádio é apontado por Mio 

como o canal mais adequado, porque a “tradição cigana” como tradição oral, deve ser 

expressa através da oralidade. No próximo capítulo, explorando diferenças entre os 

projetos  identitários  da UCB e do RCC, volto  a  comentar  a  resistência  de Mio à 

codificação escrita da língua. Se a forma de divulgação e modelo de conservação da 

língua são elementos de discordância entre a UCB e as redes de ativismo, isso não 

significa dizer que não existam pontos de convergência entre eles. 

Apesar de reconhecer a diversidade linguística que caracteriza os ciganos, o 

discurso público de Mio afirma o romani como um “denominador comum” cultural: 



“São  essas  tradições  que  caracterizam  a  Nação  Cigana,  que  é  uma  só,  mesmo  

encontrando-se espalhada pelo mundo. Um dos elos dessa união é sua antiga língua,  

o  Romani,  que  permite  aos  ciganos  entendimento  mútuo  pelo  mundo  todo,  

ultrapassando qualquer fronteira190”. Observo que, embora reconheça a pluralidade 

do romani em termos empíricos, Mio afirma a língua como um elemento cultural para 

dar unidade à nação cigana. Como vimos, o idioma é uma ferramenta importante no 

processo  de  unificação  cultural  do  projeto  nacionalista  (Anderson  2008).  Assim, 

mesmo que Mio seja sensível à diversidade da língua  romani, a afirmação de uma 

unidade  cultural  se  coloca  como  uma  estratégia  discursiva  possível  para  o 

reconhecimento  dos  ciganos  como  uma  nação  extraterritorial  –  que  se  reconhece 

através da língua. Noto que a afirmação dos ciganos como uma nação e minoria étnica 

vem acompanhada  do reconhecimento  dos  mesmos  “emblemas  nacionais”  (língua, 

bandeira e hino) reconhecidos pelo RCC. Diferente do RCC, no entanto, a língua é 

afirmada, mas não publicizada. 

Como no projeto identitário do RCC, no projeto da UCB, a bandeira verde e 

azul com uma roda vermelha no centro e a música “Dzelem Dzelem” são apresentados 

como “denominadores comuns” da identidade cigana.  O hino é utilizado como trilha 

sonora para vídeos produzidos pela UCB. No vídeo produzido sobre o trabalho de 

assistência  social  de Mio em acampamentos  ciganos,  a  música  de encerramento  é 

“Dzelem dzelem”191. Embora avesso à divulgação do romani, Mio não se importa com 

a divulgação da língua através da música. Durante o trabalho de campo, ouvi muita 

190Trecho do artigo de Mio, publicado no Jornal Extra, cf.http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-
fe/comissao-de-combate-a-intolerancia-religiosa/aproximacao-com-gadjes-nao-deve-se-tornar-uma-
ameaca-1751416.html

191 O vídeo pode ser acessado no youtube, ver http://www.youtube.com/watch?v=ztuBFVoXeP4

http://www.youtube.com/watch?v=ztuBFVoXeP4
http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/comissao-de-combate-a-intolerancia-religiosa/aproximacao-com-gadjes-nao-deve-se-tornar-uma-ameaca-1751416.html
http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/comissao-de-combate-a-intolerancia-religiosa/aproximacao-com-gadjes-nao-deve-se-tornar-uma-ameaca-1751416.html
http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/comissao-de-combate-a-intolerancia-religiosa/aproximacao-com-gadjes-nao-deve-se-tornar-uma-ameaca-1751416.html


música  e,  em  oposição  ao  que  acontecia  nas  conversas  e  entrevistas,  Mio  não 

censurava meu contato com o romani. Ele até traduzia as músicas, tornando possível a 

minha  compreensão.  O  trabalho  de  interpretação  das  músicas,  mais  do  que 

propriamente de tradução, informava sobre o projeto nacional de Mio. Dessa forma, 

ao  interpretar  o  hino  “Dzelem Dzelem” (“Viajar  viajar”  em  romani),  assim como 

outras  músicas,  Mio  fortalecia  o  seu  discurso  de  que  os  ciganos  podem  ser 

representados  como  nômades.  A  bandeira  cigana  também  permite  afirmar  o 

nomadismo como elemento identitário.

A  bandeira  cigana  está  na  UCB,  aparece  no  material  produzido  pela 

associação, e é mobilizada em eventos públicos. A bandeira é parte do material de 

trabalho  da  UCB.  Em  passeatas  e  outras  manifestações  no  espaço  público,  Mio 

costuma levar a bandeira cigana. 

Em  eventos,  como  a  Caminhada  Contra  a  Intolerância  
Reliogiosa, na Praia de Copacabana, 2011, observei o uso  
da bandeira cigana por Mio Vacite.

Mio Vacite e a bandeira cigana
Foto Mirian Alves

 



Acertando  os  preparativos  para  a  participação  da  UCB  em  um  bloco  de 

carnaval, ele sinalizou a necessidade de levarem algumas bandeiras. Mio disse para 

Jacqueline  “as  bandeiras  acabaram!  Precisamos  comprar  mais”.  Eles  costumam 

encomendar as bandeiras ciganas em um site na internet, especializado na venda e 

confecção de bandeiras.

O fato da bandeira, definida no contexto do primeiro WRC, ser reconhecida 

pela UCB, não significa dizer que seus símbolos constitutivos sejam interpretados da 

mesma forma que agentes políticos como Ronald Lee, Jorge Bernal e Ian Hancock. 

De  acordo  com  Mio,  a  roda  da  bandeira  não  é  uma  referência  à  Índia.  A  roda 

simboliza o nomadismo cigano. Como ele disse, “é uma nítida roda de carroça”.

Diferente de agentes políticos que consideram o nomadismo um estereótipo a 

ser  combatido,  Mio  concebe  a  experiência  do  nomadismo  como  uma  fonte  de 

identidade. Apesar disso, Mio argumenta que “o nomadismo não é só uma opção, ele  

também é imposto ao cigano (...) o gueto é imposto aos ciganos. Temos que nos unir”. 

O gueto aparece como um conceito nativo, em um contexto no qual Mio descreve a 

construção de um sentimento de solidariedade entre os ciganos diante de situações de 

perseguição.  Assim como  o  nomadismo,  o  gueto,  na  visão  de  Mio,  não  pode ser 

naturalizado192.  Para  ele,  o  nomadismo  e  a  “guetificação”  de  muitos  ciganos  são 

produtos de processos  históricos, que evidenciam a discriminação aos ciganos.

O  processo  de  codificação  da  identidade  cigana  pela  UCB,  envolvendo 

símbolos  e  elementos  relacionados  às  redes  de  ativismo  transnacional,  não  passa 

192  O conceito de gueto foi bastante naturalizado nas ciências sociais, mas já vem sendo  questionado 
ao lado de outras categorias associadas a imigrantes e grupos étnicos, como nicho e assimilação. 
Ver Wacquant 2004 e Sayad 1998.



apenas  pela  língua,  bandeira  e  o  hino.  A  afirmação  dos  ciganos  como  uma 

“comunidade transnacional” marcada por um histórico de perseguição (focalizando o 

Holocausto,  por  exemplo)  também  é  um  elemento  importante  na  codificação  da 

identidade.  Considero  que  a  narrativa  de  vitimização  é  conveniente  ao  discurso 

nacionalista,  porque dá consistência  a uma unidade imaginada,  além de pontos de 

apoio para a sua mobilização. Essa narrativa é comum ao discurso público:  “Não é  

fácil  retornar  no  tempo  e  no  espaço,  tentando  encontrar  respostas  a  tantas  

indagações e divergências. Mas não podemos negar que os ciganos sempre foram, e  

ainda são, vítimas de preconceitos, discriminações e perseguições” (Mio Vacite)193.

Analisando o material etnográfico reunido, noto muitas referências aos ciganos 

como  vítimas  de  preconceito,  hostilidade,  escravização,  genocídio,  assimilação  e 

migração forçadas. Em várias ocasiões, durante o trabalho de campo, Mio me mostrou 

um arquivo no qual organiza documentação específica sobre casos de perseguição 

étnica  aos  ciganos.  Entre  os  registros,  Mio  fez  questão  de  me  mostrar  três 

documentos: primeiro, um anúncio de jornal no qual se anuncia a venda de um cigano 

na Romênia: “Veja, os ciganos eram escravos na Romênia em 1852”; segundo, uma 

ordem do rei de Portugal, no século XVI, deportando ciganos para o Brasil colônia; e, 

terceiro,  imagens de ciganos em campos de concentração na Europa sob ocupação 

nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Tais documentos constituem, para Mio, 

“evidências”  que registram certa  continuidade  aparente  da condição de vítima dos 

ciganos. 

193 Declaração  de  Mio  à  imprensa,  ver  http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/comissao-de-
combate-a-intolerancia-religiosa/aproximacao-com-gadjes-nao-deve-se-tornar-uma-ameaca-
1751416.html
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Anúncio da venda de um escravo cigano na Romênia, em 1852; 
foto de ciganos no campo de concentração de Belzec, Polônia

Essa  narrativa  justifica  a  participação  dos  ciganos  na  esfera  pública,  como 

passo  a  descrever  abaixo,  a  partir  de  duas  arenas:  a)  Comissão  de  Combate  à 

Intolerância Religiosa CCIR e b) eventos ligados à memória do Holocausto no Rio de 

Janeiro:

a) A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa CCIR foi organizada, em 

março  de  2008,  por  agentes  políticos  que  representam  “religiões  de  matriz  afro-

brasileira”,  em resposta  a  casos  de  “intolerância  religiosa”.  Esta  é  uma  categoria 

nativa  utilizada  para  descrever  ações  como  a  expulsão  de  casas  de  umbanda  e 

candomblé da Ilha do Governador por traficantes neopentecostais194. A partir desse 

caso,  agentes  políticos  de  religiões  afro-brasileiras  se  articulam  e  começam  a 

mobilizar outros atores, isto é, representantes de religiões e minorias étnicas, também 

194A imprensa  do Rio  de  Janeiro  noticia  esse  caso  de  expulsão  e  outros  sucessivos  exemplos de 
intolerância religiosa que passam a ser registrados no estado. Sobre esses casos e a CCIR, conferir 
Miranda; Pinto & Mota,  2010. Trata-se do relatório de pesquisa sobre a  CCIR coordenado por  
antropólogos do INCT-INEAC/ PPGA-UFF.



eles  vistos  como  vítimas  de  “intolerância  religiosa”:  espíritas,  judeus,  ciganos, 

muçulmanos, hare krishnas, wiccas, bahais e etc. 

Atualmente, a CCIR reúne representantes de 18 entidades não governamentais, 

entre as quais a UCB, artistas, lideranças religiosas e representantes da polícia civil195. 

A CCIR organiza a “Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa”, na orla do Rio 

de Janeiro, evento que está em sua quinta edição. Além disso, a Comissão promove 

reuniões regulares para discutir a administração de conflitos envolvendo “intolerância 

religiosa”;  e  mobiliza  a  sociedade  através  da  distribuição  de  material  informativo 

produzido como dvd,  cartilhas,  panfletos  e  o  “Guia  de  Luta  contra  a  Intolerância 

Religiosa e Racismo”.  

O  objetivo  da  CCIR  é  combater  o  preconceito  religioso  reivindicando  o 

cumprimento  da  Constituição,  que  assegura  a  liberdade  de  credo  e  diversidade 

cultural. Por que os ciganos participam da CCIR? Mio explica sua participação como 

representante  dos ciganos na CCIR por três  motivos.  Primeiro,  ele  argumenta que 

deve ocupar um espaço político aberto aos ciganos na esfera pública, porque, caso 

contrário,  outro agente político cigano cujo projeto identitário  se opõe ao da UCB 

poderia  ocupá-lo.  Segundo,  considerando  que  a  identidade  cigana,  como  canal  de 

participação política na sociedade brasileira,  é bastante limitada,  essa oportunidade 

deve ser aproveitada. Por fim, ele considera que a questão da intolerância religiosa diz 

respeito à UCB, porque afeta os ciganos do ponto de vista de práticas que lhes são 

tradicionalmente associadas, como a leitura de mãos e o jogo de cartas. Na visão de 

195A polícia civil tem um lugar no debate sobre a intolerância religiosa. Existem reivindicações pelo 
reconhecimento dos policiais frente a crimes de intolerância, geralmente concebidos como um crime 
menor.  A CCIR discute  ainda  a  possível  reivindicação  de  uma delegacia  especializada  para  os 
crimes de intolerância religiosa, étnica e racial. 



Mio, a cartomancia ou quiromancia são práticas que possuem um papel importante na 

economia doméstica de famílias ciganas, sendo a intolerância a elas um problema.

Um dos  casos  de  intolerância  evocados  pela  CCIR se  refere  justamente  à 

Jacqueline, mulher de Mio. Jacqueline é cartomante e enquanto atendia uma cliente 

foi interrompida pela polícia, que a insultou e a levou para a delegacia. Jacqueline 

trabalhava  em uma kombi,  que ficava parada em um estacionamento do bairro de 

Copacabana.  Em frente  a  este  estacionamento,  morava  um senhor evangélico  que, 

sentindo-se incomodado com o trabalho de Jacqueline, procurou impedi-lo de várias 

maneiras. Segundo ela, primeiro, ele atirou pedaços de papel higiênico molhado no 

carro.  Depois,  ele  procurou  a  delegacia  do  bairro  para  prestar  queixas.  Como  o 

delegado não tomou providências, o senhor incomodado procurou a Corregedoria de 

Polícia.  Diante  disso,  o  delegado  responsável  pela  delegacia  local  foi  ao 

estacionamento. Jacqueline conta que o episódio foi extremamente constrangedor. Ela 

atendia  sua  cliente  e  os  policiais  bruscamente  abriram  as  portas  da  kombi.  Sob 

xingamentos dirigidos a Jacqueline, os policiais mandaram ela e sua cliente saírem do 

carro.  A cliente  foi,  ainda  no  estacionamento,  liberada,  mas  sem antes  ouvir  dos 

policiais perguntas, como “o que a senhora está fazendo aqui com essa charlatã?”. 

Jacqueline,  por  sua  vez,  foi  levada  até  a  delegacia,  de  onde saiu  com a  expressa 

advertência de não atender suas clientes no estacionamento. Depois disso, Jacqueline 

parou de usar o estacionamento e não registrou ocorrência na delegacia, mas reportou 

o caso a CCIR. 

Quem trabalha com práticas como a cartomancia e quiromancia está sujeito a 

vivenciar  episódios  como  o  de  Jacqueline.  Tais  práticas  culturais  podem  ser 



enquadradas  como contravenção penal ou estelionato,  justificando que o indivíduo 

seja levado a uma delegacia e preso, dependendo da interpretação policial196. Nesse 

sentido, a “intolerância oficial” (e o preconceito difuso em relação a essas práticas) 

vitimiza  os  ciganos,  justificando  a  participação  de  Mio na  CCIR,  cujo  objetivo  é 

“lutar pelo reconhecimento positivo de práticas culturais e religiosas que ainda são  

tratadas de forma estigmatizante pela democrática sociedade brasileira”.

Existe  um histórico de intolerância  a práticas  relacionadas  à  cartomancia  e 

quiromancia no Brasil que permitem a Mio construir uma narrativa de vitimização e 

justificar sua participação na CCIR. Nas palavras de Mio, os ciganos que trabalham 

com práticas  culturais  não oficialmente  reconhecidas  pelo estado são “jogados na 

marginalidade (...)  porque o estado não permite que façam seu trabalho de forma  

autorizada”. Na visão do agente político, e também de sua mulher, os ciganos são 

diretamente  afetados  em  seu  trabalho  em  um mercado  já  estabelecido  no  país  e 

procurado  pela  população.  Abaixo  exponho  a  similaridade  entre  a  narrativa  de 

vitimização de Mio e o registro da historiadora Isabel Borges em relação a um caso de 

prisão envolvendo ciganos que trabalhavam com cartomancia, em 1915, no estado de 

Minas Gerais: “Milano Donoristi,  de nacionalidade sérvia, compareceu ontem, em  

companhia de suas patrícias Doria e Maria, na delegacia policial, pedindo licença  

para exercer sua profissão de cartomante. Donoristi exibiu um maço de atestados  

cujo valor nulo, mal sabia ele que ia demonstrar pouco depois. E foi assim que, o sr.  

dr.  delegado,  longe  de  conceder-lhe  a  licença,  mandou  imediatamente  detê-lo,  

encarcerando-o no cubículo bem como as suas companheiras. Perdeu Donoristi uma  
196 A leitura de mãos ou de cartas pode ser classificada como “exploração da credulidade pública” 

(contravenção  penal),  mas  também  como  “estelionato”  (crime  econômico).  Essa  prática  pode,  
portanto, implicar na detenção e prisão do indivíduo. Sobre o assunto, ver Carvalho 2004.



boa ocasião de não ir à cadeia e de dar valor aos seus atestados, pois, se ele prevê o  

futuro de qualquer pessoa, devia também ter previsto o mau desfecho de sua missão” 

(Borges 2007:88).

Os ciganos fracassaram ao tentar  regularizar  seu trabalho nesse episódio197. 

Interessante analisar como o delegado de polícia e o jornalista, que escreveu a notícia, 

desqualificam radicalmente a intenção dos ciganos em trabalhar de forma legal com 

uma atividade relativamente comum198,  ainda que em termos formais sempre tenha 

sido  vista  com  ambiguidade.  Nessa  direção,  o  sociólogo  Jean  Pierre  Liegeois 

argumenta  que  a  legislação,  pelos  efeitos  que  produz,  contribui  para  alimentar  e 

reforçar os aspectos da imagem que lhe são indispensáveis. A legislação faz o cigano 

viver na instabilidade e este é depois qualificado como instável (Liegeois 1989:28; 

Sigona 2005). O texto da lei se nutre da imagem, que serve para essencializar o cigano 

que, por sua vez, também se alimenta de tal situação. Nessa perspectiva, as histórias 

como a  dos  ciganos  que  tentaram regularizar  sua  situação e  acabaram presos  são 

usadas para justificar certas práticas, como não registrar queixa na Corregedoria de 

polícia  sobre  a  má  conduta  dos  policiais,  como ocorreu  no episódio  da  prisão  de 

Jacqueline.  O  fato  dos  ciganos  se  verem  impossibilitados  de  regularizar  práticas 

culturais como a cartomancia é o motivo evocado por Mio Vacite para participar da 

CCIR.  Para  ele,  é  seu  papel  enquanto  agente  político  buscar  o  diálogo  com 

instituições, como a polícia, no sentido de esclarecê-las e sensibilizá-las sobre práticas 

culturais diferenciadas.

197 Durante entrevistas com ciganas que vivem em Nova Iguaçu, observei que o seu trabalho nas ruas  
lendo mãos ou cartas é marcado pela necessidade de intensa negociação com a polícia.

198A existência de cartomantes no Rio de Janeiro era inclusive noticiada por jornais. O  Jornal do 
Comércio chegou a publicar anúncios de propaganda de cartomantes francesas. Cf. Borges, 2007.



b) Outro elemento da agenda política da UCB e que se relaciona à narrativa de 

vitimização é o reconhecimento de que os ciganos foram vítimas do genocídio nazista 

durante a Segunda Guerra Mundial.  A construção de um histórico de perseguição, 

incluindo  o  Holocausto,  se  relaciona  ao  processo  de  codificação  transnacional  da 

identidade cigana.  Para Mio, o reconhecimento de que os ciganos foram vítimas da 

perseguição  nazista  deve  ser  reivindicado  como  uma  forma  de  se  modificar  as 

narrativas  e representações negativas  sobre os ciganos que circulam no imaginário 

cultural  brasileiro.  Como  vimos  no  RCC,  evocar  o  papel  de  vítima  dos  ciganos 

durante  um  episódio  histórico  como  o  Holocausto  fortalece  sua  estratégia  de 

participação na esfera pública e inversão dos estereótipos negativos imputados aos 

ciganos. 

Dessa forma, observei a participação da UCB em eventos ligados à memória 

do Holocausto, que fundamentalmente acontecem no âmbito da comunidade judaica 

no Rio de Janeiro.  A UCB participou de debates  entre  a  comunidade judaica  e o 

legislativo  do  Rio  de  Janeiro  sobre  a  inclusão  do  Holocausto  como  conteúdo 

obrigatório  nas  escolas;  da  cerimônia  na  Câmara  de  Vereadores  do  Rio  em 

homenagem  ao  Dia  Internacional  de  Memória  das  Vítimas  do  Holocausto;  e  da 

“Passeata pela paz,  diversidade e liberdade” contra a visita do presidente iraniano 

Mahmoud Ahmadinejad ao Brasil. Além disso, Mio tem um histórico de participação 

como palestrante no Colégio israelita Liessin. Observei que organizações judaicas no 

Rio de Janeiro, como a FIERJ e o Colégio Liessin, são canais de interlocução com a 

UCB, sendo consideradas importantes alianças. Para Mio, a articulação política com a 



comunidade judaica é importante devido ao seu poder de mobilização da sociedade e 

organização étnica.

Nesta foto, Mio Vacite, Jacqueline e representante da FIERJ
Manifestação contra a presença de  Mahmoud Ahmadinejad, 2009
Fonte: http://www.owurman.com/blog/index_23_11_09.htm

Embora participe dos eventos descritos acima, a UCB não tem interesses na 

mobilização da “colônia cigana” para a construção de uma memória do Holocausto ci-

gano. Isto é, não existe um esforço da associação para a construção de narrativas sobre 

a perseguição nazista, apesar da existência de vítimas que poderiam contribuir para 

isso. Quando questionado sobre o por que de não entrevistar e registrar a história des-

sas pessoas (que podem inclusive ser identificadas como vítimas pelas tatuagens que 

possuem), Mio diz que ele não deve explorar o sofrimento dessas pessoas e que os ci-

ganos, como ele, não se interessam pelo passado: “Não nos importamos com o passa-

do, quero falar do presente, dos meus projetos”.

Mio também se preocupa com as consequências da materialização de um dis-

curso de vitimização. Embora o discurso público da UCB seja marcado por uma narra-

tiva que vitimiza os ciganos, ele frequentemente critica essa vitimização, ou seja, o 

‘discurso de Mio’ se contrapõe ao ‘discurso da UCB’. Mas de que maneira o discurso 



de Mio se contrapõe à narrativa que ele mesmo vem construindo e publicizando atra-

vés de sua associação? Como vimos, a posição de vítima tem um papel importante na 

construção de uma identidade cigana, porque coloca em questão os estereótipos nega-

tivos. Ao mesmo tempo, essa posição insere os ciganos no campo político. Dessa for-

ma, Mio recorre aos dramas da escravidão, migração forçada, genocídio e etc, porque 

esse é o tipo de narrativa legítima e esperada no contexto político e sem a qual a UCB 

não teria espaço em certas arenas públicas. Nesse sentido, considero que Mio tende a 

reproduzir a armadura discursiva geral porque isso é, como diz Michael Herzfeld, um 

imperativo comunicacional, pois caso contrário ele não se apresentaria como ‘cultural 

intimate’ (Herzfeld 1997). Para participar dessas arenas, é preciso mobilizar o discur-

so de vitimização.

Nesse sentido, Mio critica o que chama de “uso exacerbado de episódios histó-

ricos”, classificando agentes políticos como fomentadores da “indústria da escravidão 

e da indústria do Holocausto”, em uma referência a lideranças do movimento negro e 

judaico, com as quais se, por um lado, possui forte identificação, por outro, se mostra 

bastante crítico. Mio se identifica com esses grupos políticos no que se refere a suas 

conquistas, como a capacidade de organização política, mobilidade social, espaço na 

esfera pública e controle sob suas representações simbólicas na sociedade brasileira199. 

Em outras palavras, o discurso comum que envolve essas identidades pode ser estrutu-

rado articulando questões que atravessam sua condição de vítima, mas sem vitimizá-

los. Dessa forma, Mio fala dos episódios de migração forçada e genocídio, mas real-

199Quanto a isso,  Mio realça o fato das mídias  não expressarem preconceito,  ao menos não mais 
diretamente, em relação a essas identidades. Por exemplo, os jornais e telejornais não identificam 
etnicamente  judeus  e  negros  noticiados,  diferente  do  que  acontece  com  os  ciganos,  quando 
envolvidos em casos de polícia. 



çando a capacidade de agência dos ciganos frente aos problemas. Assim, quando o as-

sunto é a deportação de ciganos para o Brasil, Mio fala sobre os ciganos que se torna-

ram meirinhos e oficiais de justiça no Rio de Janeiro, no começo do século XIX. A 

mobilidade social de ciganos que chegam deportados e conseguem ocupar posições na 

sociedade, apesar de todo o preconceito, é mais afirmada e frequente no discurso in-

formal  de  Mio  do que  seu  discurso  em determinados  espaços  políticos,  como  na 

CCIR. Ao explorar as disputas entre o projeto identitário da UCB e de outra associa-

ção cigana voltarei a essa questão.

Conclusão

O projeto identitário da UCB define a categoria cigano como equivalente a 

uma identidade étnica e nacional. Como procurei mostrar, os elementos culturais e po-

líticos definidos como constitutivos dessa identidade se relacionam tanto ao contexto 

cultural e político brasileiro quanto a arenas supralocais, como os congressos ciganos. 

Informado por esse quadro de referências, o projeto identitário de Mio Vacite procura 

disciplinar a pluralidade de narrativas e discursos que caracteriza a “colônia cigana”, 

recusando porém a codificação escrita da língua romani. Neste capítulo, explorei a cri-

ação da UCB e seu projeto identitário, focalizando como Mio Vacite imagina os ciga-

nos, bem como seu papel na estruturação de um movimento cigano no Brasil. No pró-

ximo capítulo, volto a explorar esse projeto identitário, mas a partir das disputas entre 

a UCB e outra associação cigana no Brasil. As diferenças entre os projetos da UCB e 

do RCC também serão exploradas.



CAPITULO 4

AUTENTICIDADE200 E POLÍTICA: PROJETOS EM DISPUTA

Neste capítulo, primeiro, a partir do contexto das políticas de reconhecimento 

do estado brasileiro, confronto o projeto identitário da UCB ao de outra associação, a 

Fundação  Santa  Sara  Kali  FSSK.  Explicitando  diferenças  entre  essas  associações, 

apresento quais são os critérios definidos por Mio Vacite na demarcação da identidade 

cigana.  O  que  define  publicamente  a  ciganidade  para  a  UCB?  Ao  propor 

normatizações, os agentes políticos explicitam concepções sobre a etnicidade e quais 

são as dinâmicas de poder envolvidas nos processos de construção e demarcação de 

fronteiras. Depois de confrontar os projetos da UCB e da FSSK, exploro o processo de 

reconhecimento  da  ciganidade  no  Canadá.  Ao  analisar  esse  processo,  abordo 

categorias da burocracia canadense que evidenciam que não são apenas os agentes 

políticos  que  essencializam,  através  de  projetos  identitários,  categorias  étnicas  e 

nacionais. Por último, comparo os projetos  da UCB e do RCC. Neste exercício de 

comparação,  opto em priorizar como ponto de contraste o processo de codificação 

escrita da língua romani pelo RCC e a resistência de Mio Vacite e sua afirmação da 

oralidade. 

4.1 Políticas de reconhecimento do estado brasileiro

Nas últimas décadas, o “estado brasileiro adotou o multiculturalismo como  

200As etnografias de Nadia El Haj (2002) e Christa Salamandra (2004) informam o uso que faço do 
conceito  de  autenticidade.  Nesses  estudos,  a  autenticidade  é  abordada  como  um  conceito 
performático e mobilizado nas estratégias de poder e legitimação de discursos e objetos. 



linguagem  oficial  e  princípio  organizacional  de  políticas  públicas”.  Embora  esse 

discurso no Brasil tenha sido direcionado a identidades que já fazem parte da narrativa 

nacional brasileira (brancos, negros e indígenas), a partir dele se estruturam canais de 

interlocução com outras identidades (Pinto 2010:15). Um desses canais é a Secretaria 

Especial  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial  SEPPIR.  Com  status  de 

ministério, a SEPPIR é criada em 21 de março de 2003. A data escolhida deve-se ao 

fato dela representar o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. 

Como anuncia a página institucional, a criação da Secretaria é uma “conquista das 

lutas históricas do Movimento Negro Brasileiro” e seu objetivo é orientar a construção 

de uma política de governo voltada aos interesses da população negra e de outros 

segmentos  étnicos  discriminados  e  “potencialmente  excluídos”201.   O discurso  da 

ministra  Matilde  Ribeiro  explica  o  objetivo  da  SEPPIR: “A agenda da igualdade  

racial nunca teve esse status dentro da estrutura do governo federal. Nossa missão é  

coordenar  as  políticas  de  governo  e  manter  relação  com  a  sociedade  civil,  

considerando a importância de avanço das ações afirmativas e inclusão dos grupos  

discriminados do ponto de vista racial e étnico”202. Entre os grupos definidos como 

discriminados e que passaram a contar com o reconhecimento da SEPPIR estão os 

ciganos,  mas  também  quilombolas,  palestinos,  indígenas,  judeus  e  árabes.  Essas 

identidades  aparecem  no  relatório  final  da  I  Conferência  Nacional  de  Promoção 

Racial, realizada em 2005, dois anos depois da criação da SEPPIR, para orientar as 

políticas que começam a ser formuladas e implementadas.  Não pretendo fazer aqui 

201Ver http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seppir/ 
202A SEPPIR é parte de uma agenda pautada por movimentos sociais, partidos políticos, acadêmicos e  

intelectuais, mídia, fundações internacionais, agências multilaterais, a propósito da Assembleia da 
ONU em Durban, que teve considerável repercussão no governo.

http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seppir/


uma análise das políticas públicas dirigidas aos ciganos, mas considerar suas relações 

com o projeto identitário da UCB. Assim, passo a abordar mais especificamente a 

instituição  do Dia  Nacional  do  Cigano,  em 2006,  e,  depois,  na  próxima parte,  as 

disputas entre a UCB e a FSSK pela definição da identidade cigana na esfera pública.

Através de decreto presidencial, em 25 de maio de 2006, é instituído o Dia 

Nacional do Cigano, comemorado em 24 de maio. Segundo a página institucional da 

SEPPIR,  “o decreto  marcou o reconhecimento à contribuição da etnia cigana na  

formação da história e da identidade cultural brasileira. O dia 24 de maio é dedicado  

a Santa Sara Kali, padroeira dos povos ciganos”203. O reconhecimento dos ciganos na 

agenda cívica do estado brasileiro é visto por Mio como uma contribuição importante 

do  governo  Lula  para  a  construção  de  uma representação pública  dos  ciganos.  O 

discurso do agente político assinala que Lula foi o “primeiro estadista brasileiro” a se 

preocupar  e  reconhecer  positivamente  os  ciganos  no  país:  “Quando  estive  na 

Argentina,  representando  a  UCB,  defendi  o  presidente  Lula,  falei  que  esse  foi  'o  

melhor governo para os ciganos'”. As políticas atuais do estado brasileiro são vistas 

como sinais concretos do reconhecimento que ciganos vem buscando, desde a década 

de 1980. Entretanto, se por um lado, Mio Vacite tem uma opinião muito positiva sobre 
203 Santa Sara não é uma santa reconhecida pela Igreja Católica, mas designada como tal por ciganos e 

não ciganos em diversos países.  Existem diferentes versões sobre a sua origem. Em uma delas,  
Santa Sara foi a aia egípcia de duas tias de Jesus Cristo. Santa Sara também é identificada como a 
esposa de Shiva, sendo ela a deusa negra Kalí no hinduísmo. A conjunção dessas duas identificações  
deu origem a Santa Sara Kali. Em Saintes-Marie-de-la-Mer, na região da Camargue francesa, nos 
dias  24  e  25  de  maio,  acontece  uma  grande  peregrinação  em  homenagem  a  Santa  Sara.  Cf.  
Weyraych 2001. Na ocasião da primeira comemoração oficial do Dia Nacional do Cigano, em 2007, 
houve programação especial da SEPPIR: em solenidade em Brasília com a presença de ciganos,  
representantes da Igreja Católica, através da Pastoral dos Nômades, e representantes dos  ministérios 
envolvidos no “Grupo de Trabalho” interministerial para os ciganos, formado em 2003, foi lançado 
carimbo  e  selo  cigano,  pelas  Empresas  Brasileiras  de  Correios  e  Telégrafos;  e  anunciado  os 
lançamentos da “Cartilha de Direitos da Etnia Cigana”, por meio da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos SEDH; e do “Prêmio Culturas Ciganas” (edição João Torres), do Ministério da Cultura.  
Cf.  http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2011/05/24-de-maio-seppir-comemora-o-dia-
nacional-dos-ciganos

http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2011/05/24-de-maio-seppir-comemora-o-dia-nacional-dos-ciganos
http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2011/05/24-de-maio-seppir-comemora-o-dia-nacional-dos-ciganos


tais políticas, por outro, não deixa de dirigir críticas a forma como elas vêm sendo 

formuladas e suas implicações na codificação da identidade cigana em narrativas e 

símbolos públicos.

A principal crítica de Mio ao Dia Nacional do Cigano se relaciona à escolha 

da data, 24 de maio. A UCB reconhece a instituição do Dia Nacional do Cigano como 

importante, mas critica a escolha desse dia para comemorá-la, sob o argumento de que 

os ciganos não reconhecem Santa Sara Kali como “padroeira dos ciganos”: “Até 1986,  

os ciganos brasileiros não conheciam Santa Sara. Sabíamos que na França tinha uma  

cigana  chamada  'mãezinha'.  Mas  no  Brasil,  a  nossa  santa  é  Nossa  Senhora  da  

Aparecida. Minha conclusão é que inconscientemente escolhemos uma santa escura”. 

Dois pontos desse depoimento devem ser destacados: primeiro, para Mio, Santa Sara 

foi introduzida no Brasil em 1986 pela escritora Cristina Pereira e outros ativistas e 

“simpatizantes”  da  “causa  cigana”.  Santa  Sara,  nesse  sentido,  não  é  um símbolo 

comum reconhecido pela “colônia cigana”. O que Mio diz que a “colônia” sabia sobre 

Santa  Sara,  antes  disso,  era  que  ela  era  cultuada  por  ciganos  no  sul  da  França. 

Segundo, Nossa Senhora da Aparecida é mais representativa da identidade cigana no 

Brasil,  daí  a  UCB ter,  em 1994,  reivindicado o  dia  12  de  outubro,  dia  de  Nossa 

Senhora de Aparecida, como Dia do Cigano, sendo este reconhecido no município do 

Rio de Janeiro. A escolha de Nossa Senhora de Aparecida, entretanto, tem mais a ver 

com a  estratégia  de  Mio  Vacite  em  dialogar  com símbolos  já  reconhecidos  pela 

sociedade brasileira (uma vez que esta santa é oficialmente “padroeira  do Brasil”, 

desde 1931)204 do que a escolha de um “denominador comum” que possa dar conta das 

204Peter  Van  der  Veer  (1994)  e  Pinto  (2011)  exploram  a  mobilização  de  símbolos  religiosos  em 
projetos nacionais que se afirmam seculares.



diferentes identidades reunidas ao se usar a categoria cigano. Além disso, o agente 

político reconhece as  limitações  desses símbolos  religiosos,  uma vez que entre  os 

ciganos existem evangélicos, muçulmanos e membros de outras religiões ou ateus e 

agnósticos,  que  não  se  identificam  com  Santa  Sara  ou  com  Nossa  Senhora  da 

Aparecida. Este foi o argumento mobilizado por ele para persuadir o estado brasileiro 

a não utilizar a imagem de Santa Sara como símbolo da etnicidade cigana no Decreto 

presidencial que instituiu o Dia Nacional do Cigano.

De acordo com Mio, em reunião em Brasília, que antecedeu a solenidade de 

comemoração  ao  Dia  do  Cigano  em 2007,  ele  criticou  o  modelo  do  decreto  que 

continha  a  imagem  de  Santa  Sara.  Ele  conta  que  conseguiu  a  modificação  do 

documento sob o argumento mencionado acima (existem ciganos ateus, evangélicos e 

de outras religiões que não reconhecem Santa Sara) e, além disso, alegando que o 

estado deveria  adotar  um símbolo mais secular e mundialmente reconhecido pelos 



ciganos, como a bandeira definida no primeiro WRC205. 

Desse modo, substitui-se no decreto a imagem de Santa Sara pela bandeira 

cigana. Realço que, embora agentes políticos quisessem defender a permanência de 

Santa Sara no decreto, durante a reunião mencionada, não tiveram argumentos para 

criticar a escolha de um símbolo reconhecido por agentes políticos em todo o mundo, 

como a “bandeira mundial dos ciganos”. 

4.2 União Cigana do Brasil vs. Fundação Santa Sara Kali

De acordo com o projeto identitário da UCB, a codificação da identidade 

cigana no Brasil em narrativas e símbolos deve rejeitar qualquer vinculação à Santa 

Santa. Mio Vacite critica a “etnificação” de Santa Sara, porque a Santa, como símbolo 

da  identidade  cigana,  fortalece  o  projeto  identitário  de  outro  agente  político,  com 

quem  ele  disputa  a  “liderança”  da  “comunidade  imaginada”.  Trata-se  de  Mirian 

Stanescon, responsável pela Fundação Santa Sara Kali FSSK. Juridicamente definida 

como entidade privada sem fins lucrativos, a FSSK é estruturada de acordo com o 

projeto  de  Mirian  Stanescon,  de  modo  que  as  referências  à  agente  política  e  à 

associação aparecem sem distinção. Formalmente, a FSSK funciona em Nova Iguaçu, 

cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde Mirian Stanescon tem uma 

extensa rede de familiares e morou, antes de viver em Copacabana e Ipanema. 

Mirian  Stanescon  tem  60  anos,  é  advogada  e  cartomante,  e  filha  de 

imigrantes: Alberto Batuli, seu pai, tem origem libanesa não cigana, e sua mãe, Lhuba 

205 Destaco que o decreto conta com a assinatura de três membros da Igreja Católica ligados à Pastoral  
dos Nômades. Os símbolos da Pastoral e da CNBB aparecem no decreto. O trabalho da Pastoral 
focalizando ciganos nômades me remete ao antropólogo Whitehouse e sua análise sobre o papel  
desempenhado por missionários cristãos na formação de movimentos nacionalistas em sociedades 
não letradas, ver Whitehouse 2004.



Stanescon,  é  cigana  kalderash.  Sobre  a  família  materna  de  Mirian  Stanescon,  o 

sociólogo Dimitri Fazito observa que, “no final do século passado  [XIX], o Rio de  

Janeiro  recebia  um  cigano  da  tribo  kalderash  chamado  Nicolas  Stanescon  (ou  

Rhitsa). Ele vinha chefiando cerca de sessenta famílias e mais tarde, na época da II  

Guerra, trouxe outras 35. Respeitado por seu povo, tornou-se uma espécie de rei – um 

prestígio que, ao morrer, transferiu à esposa, Yordana. Dessa forma começava uma  

fase de lideranças femininas no clã comandado pelos Stanescon, que perdura até  

hoje. Com a morte de Yordana, considerada uma rainha, o “poder” passou para a  

sua filha  mais  velha,  Lhuba Stanescon,  que ainda o exerce.  Mas já  tem herdeira  

certa: a filha mais velha, Mirian Stanescon Batuli Siqueira” (Fazito 2000:139; apud 

Magia  Cigana,  revista,  1992).  Este  longo trecho selecionado justifica-se por  duas 

razões relacionadas: o texto faz referência à família de Mirian Stanescon e ao “poder” 

que ela exercia entre os ciganos; e por se referir a Mirian Stanescon como herdeira 

desse “poder”, que qualifica os Stanescons como reis e rainhas. A posição adotada por 

Mirian Stanescon na esfera pública se relaciona à estratégia discursiva de sua família e 

outros  ciganos  kalderashs,  que  se  auto  denominam reis  e  rainhas  (Fonseca  1996; 

Marushiakova & Popov 2004)206.  Mirian  Stanescon se posiciona na esfera  pública 

como a “rainha dos ciganos no Brasil”, como pude observar através da mídia, mas 

fundamentalmente a partir do meu trabalho de campo, quando tive a oportunidade de 

entrevistá-la e observar três edições da festa que ela organiza em homenagem à Santa 

Sara no Rio de Janeiro e encontros do GRASSA (Grupo de Amigos de Santa Sara). 

206A jornalista Isabel Fonseca (1996) e os antropólogos Marushiakova e Popov (2004) não consideram 
que a nomenclatura de reis e rainhas uma invenção de ciganos kalderashs, mas identificam que o 
seu uso é mais comum entre eles. Ao menos, no que se refere a reivindicações como tais na esfera 
pública.



Afirmando-se como “rainha dos ciganos”, Mirian Stanescon observou em entrevista: 

“Consegui sair do clã kalderash para me tornar a cigana de todos, a rainha dos  

ciganos no Brasil”207.

Assim  como  aparece  no  texto  destacado  mais  acima,  Mirian  Stanescon 

recorre à sua genealogia familiar para justificar a posição de “rainha dos ciganos”208. 

Essa  posição  é  fortemente  criticada  por  Mio  Vacite  que,  como  representante  dos 

ciganos, tem menos espaço na arena midiática e no contexto das políticas do governo 

federal do que Mirian Stanescon. A FSSK mobiliza recursos financeiros do município 

do Rio de Janeiro e instituições do estado, como Banco do Brasil, para a “Festa de 

Santa Sara”, que acontece no Parque Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro; Mirian 

Stanescon é convidada para participar de reuniões e comissões do governo, como a 

“Comissão  de  Direitos  Humanos  e  Minoria”  da  Câmara  de  Deputados  Federais; 

participou da comissão de avaliação dos candidatos ao “Prêmio Culturas Ciganas”; e 

elaborou a “Cartilha de Direitos da Etnia Cigana”.  No que se refere à propaganda 

oficial  das  políticas  públicas  do  estado  para  ciganos  no  país,  Mirian  Stanescon  é 

efetivamente  reconhecida  como  representante  dos  ciganos.  O  termo  “rainha  dos 

207 Embora sua identidade  kalderash seja frequentemente destacada, Mirian Stanescon se posiciona 
como representante de todos os ciganos no Brasil. Ela se afirma  kalderash  e, portanto  rom, mas 
evoca como categoria étnica pertinente às  relações com os  gadje o termo cigano.  Diferente de 
outros agentes políticos como Ronald Lee, Mirian afirma o uso do termo cigano, mesmo que este 
possua uma carga pejorativa em razão de sua associação direta a estereótipos. Para ela, é preciso  
“lutar” para modificar o sentido atribuído e lugar da categoria no imaginário nacional. De forma 
conclusiva sobre o assunto, ela disse: “Eu sempre fui humilhada como cigana, não quero ser rom. 
Não concordo com lideranças ciganas na Europa que querem nos fazer a usar a palavra  rom”.  O 
projeto de Mirian Stanescon assemelha-se ao de Mio Vacite no que se refere à construção de uma  
narrativa  cigana  atrelada  ao  discurso  do  nacionalismo  brasileiro.  Nesse  sentido,  ainda  que  ela  
reivindique o reconhecimento dos ciganos como minoria étnica, ela afirma Santa Sara como uma 
santa católica e os ciganos como um dos povos constitutivos da nação brasileira, ao lado de índios,  
negros e portugueses.

208Entrevistei  Mirian  Stanescon em duas  ocasiões  (2005 e  2007),  antes  que  tivesse  iniciado  meu 
trabalho de campo na UCB. Depois que conheci Mio Vacite, paralisei o trabalho de campo com 
Mirian Stanescon e sua  família.  Continuei,  entretanto,  participando da Festa de  Santa Sara,  no 
Arpoador.



ciganos”  é  utilizado  por  agentes  políticos  do  estado,  como  Perly  Cipriano, 

subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da SEDH. Durante a Festa 

de  Santa  Sara,  evento  público  organizado  por  Mirian  Stanescon,  observei  que 

representantes do estado, como Perly Cipriano, a chamavam de “rainha dos ciganos”.

Durante o trabalho de campo, era muito frequente que Mio Vacite questionasse 

o reconhecimento de Mirian Stanescon perante o estado, como “rainha dos ciganos”. 

Essa reclamação também é comum a outros agentes políticos, como Antonio Guerrei-

ro, Yaskara Guelpa e Claudio Yvanovich (que, em minha opinião, apoiam o projeto 

identitário da UCB). Sobre essa nomenclatura, Mio argumenta que “não temos reis e  

rainhas. Essa senhora que se diz rainha está exotizando nossa cultura e o estado re-

publicano vem aceitando isso!”. O agente político questiona não apenas o título de 

“rainha”, mas a própria representatividade política de Mirian Stanescon, alegando que 

ela não conta com o reconhecimento da “colônia cigana” e que as pessoas que a apoi-

am, e que poderiam justificar sua posição como liderança, não são da etnia cigana. 

Mais abaixo exploro os argumentos de Mio Vacite para que Mirian Stanescon não re-

presente os ciganos, apresentando os critérios do projeto identitário da UCB na deli-

mitação da fronteira étnica entre ciganos e não ciganos. Antes disso, apresento aspec-

tos do projeto identitário de Mirian Stanescon, focalizando o lugar de Santa Sara em 

seu discurso. Antes, ainda, observo que o reconhecimento de Mirian Stanescon como 

representante dos ciganos está ligado às suas redes de relações pessoais com políticos 

e estruturas de poder (como partidos, OAB, ministérios, igrejas cristãs). Segundo in-

formantes, Mirian Stanescon vem construindo relações pessoais com políticos desde a 



candidatura de seu marido ao mandato de vereador no Rio de Janeiro, na década de 

1980. 

Os antropólogos Marushiakova e Popov argumentam que a habilidade na arti-

culação de redes fundamentais para a vida política frequentemente contrasta com a 

“posição e conhecimento a respeito das tradições e da vida na comunidade cigana”. 

As lideranças locais acabam não sendo reconhecidas pelos canais do estado, porque 

passam mais tempo dentro do círculo da “colônia” e não desenvolvem estratégias de 

visibilidade que permitam sua inserção em um contexto mais amplo (Marushiakova e 

Popov 2004). Este não é inteiramente o caso de Mio Vacite. Mas, enquanto ele é um 

agente político cuja inserção na arena pública, como vimos no último capítulo, corres-

ponde muito mais  a redes culturais,  Mirian Stanescon possui articulações políticas 

que lhes garante visibilidade e acesso a posições e recursos.

Nesta foto, Mirian Stanescon entrega uma 
imagem de Santa Sara ao ex-presidente  

Lula.
Fonte: http://vgitanatzara.blogspot.com.br/2010/11/cigana-mirian-stanescon-rainha-dos.html

4.2.1 Projeto identitário de Mirian Stanescon: Santa Sara e “ciganos espirituais”

Santa Sara tem um lugar central no projeto identitário de Mirian Stanescon. A 

escolha pelo governo federal do dia de Santa Sara como Dia Nacional do Cigano tem 



a ver diretamente com a influência de seu projeto na codificação pública da identidade 

cigana.  Como  Mirian  Stanescon  observou  em  entrevista:  “Os  ciganos  não  

concordavam com o dia 12 de outubro (…). Consegui a aprovação de Santa Sara  

durante a Conferência Nacional de Direitos Humanos [em 2005]”. Durante o trabalho 

de campo, observei uma forte associação entre Mirian Stanescon e Santa Sara. Ela, de 

fato,  define  a  Santa  como símbolo  da identidade  cigana  no contexto das  políticas 

públicas e é,  em torno de eventos associados à Santa, que consegue mobilizar um 

número expressivo de pessoas à sua volta. Foi em torno da Festa que organiza para a 

Santa  que  Mirian  Stanescon  conseguiu  se  projetar  na  esfera  pública  como 

representante dos ciganos. 

Desde  a  década  de  1990,  Mirian  Stanescon  organiza  um  “evento  em 

homenagem à Santa Sara Kalí”, comemorado nos dias 24 e 25 maio, no Parque Garota 

de Ipanema, Arpoador, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, a Festa não 

fazia parte do calendário cívico da cidade e não contava com recursos públicos, mas 

desde  o  primeiro  mandato  do  ex-prefeito  Cesar  Maia  (1993-1997),  ela  começa  a 

receber  financiamento  da  prefeitura.  A  Festa  de  Santa  Sara  recebe  apoio  e 

reconhecimento do município,  sendo Cesar  Maia,  segundo Mirian Stanescon,  uma 

parceria  importante  para  a  promoção  da  Festa  e  criação  da  gruta  de  Santa  Sara, 

afixada no Parque Garota de Ipanema209.

As  edições  da  Festa  que  acompanhei  compreendiam missa  inter-religiosa, 

culto a Santa Sara em sua gruta, apresentação de dançarinos e músicos, acompanhada 

209A gruta foi instituída como o primeiro templo religioso de Santa Sara Kalí na América Latina com o 
apoio da prefeitura do Rio de Janeiro. A gruta foi inspirada, segundo Mirian Stanescon, na gruta que 
existe para Santa Sara e que atrai uma grande peregrinação à cidade de Les-Saintes-Marie-de-la-
Mer, na região da Camargue francesa, nos dias 24 e 25 de maio.



de  intervenções  institucionais  (comunicados  de  autoridades  públicas,  artistas, 

políticos, religiosos, membros de associações étnicas, religiosas, políticas e culturais). 

Além disso, em determinada área do Parque são armadas tendas e barracas nas quais o 

público  pode  ser  atendido  por  cartomantes  e  se  alimentar.  O  público  da  festa  é 

estimado em torno de 400 pessoas e mobiliza, além de recursos públicos, recursos da 

iniciativa privada. Em 2012 foi realizada a 14 edição do evento.

Em diferentes momentos da Festa,  Mirian Stanescon explicita um de seus 

objetivos com o evento: “Mostrar à sociedade que os ciganos têm valor, que somos  

um povo que busca pelo seu valor, que não precisa se esconder”. Além desse objetivo, 

o evento  honra  o  compromisso  assumido  por  Miriam Stanescon  com Santa  Sara. 

Segundo ela, como outras mulheres ciganas, diante de dificuldades para engravidar, 

recorreu à Santa para ajudá-la. Em contrapartida, prometeu realizar durante sete anos 

uma festa em sua homenagem. O fim da promessa não implicou o fim da Festa, que, 

segundo Mirian Stanescon, tem o objetivo de expor a “questão cigana” publicamente.

A Festa de devoção à Santa tem um lugar decisivo para a a visibilidade e 

articulações  políticas  de Mirian Stanescon.  Nesse sentido,  além da Festa  de Santa 

Sara, que acontece anualmente, Mirian Stanescon e sua família210 organizam o Grupo 

de Amigos de Santa Sara GRASSA. Este grupo é formado majoritariamente por não 

ciganos e tem como principal evento a “corrente de orações para Santa Sara”, que 

acontece mensalmente no dia 25.

210As filhas de Mirian Stanescon, Lhuba e Loralaine, estão diretamente envolvidas na organização do 
grupo. Além de organizarem o evento que acontece no Arpoador, elas criaram uma página para o 
GRASSA na rede social orkut. Observo que o telefone que consta na propaganda do grupo, em 
2010, correspondia a uma linha telefônica da casa de Mirian Stanescon.



Destaco  dois  aspectos  observados  quando  estive  na  Festa  de  Santa  Sara  e 

encontros  do  GRASSA.  Primeiro,  informantes  não  ciganos  que  frequentam esses 

eventos reconhecem Mirian Stanescon como alguém que tem autoridade para informá-

los sobre a “cultura cigana” e, além disso, para “dar passes e bençãos”. Como aparece 

no  anúncio  do  GRASSA,  a  programação  dos  eventos  de  Mirian  Stanescon  inclui 

“rituais ciganos” (categoria dos informantes). Observei que esses “rituais” consistem 

na  leitura  de  orações  para  Santa  Sara  em  romani e  português;  e  nas  “bênçãos”  e 

“consagrações” a pessoas, alimentos e objetos. 

De  acordo  com  meus  dados,  Mirian  Stanescon  tem  o  reconhecimento  de 

pessoas que se auto definem como “ciganos de alma” e “ciganos espirituais”. Essas 

são categorias nativas que aparecem no discurso de informantes na UCB e nos eventos 

organizados  por  Mirian  Stanescon.  “Ciganos  espirituais”  e  “ciganos  de  alma” 

representam um público importante e demograficamente expressivo nos eventos da 

FSSK. Quem são os “ciganos espirituais”? Para responder, destaco o depoimento de 

Maria Luiza, uma senhora que conheci fazendo trabalho de campo na Festa de Santa 

Sara.  Maria  Luiza  tem 57  anos,  mora  no  bairro  do  Catete,  onde  tem uma  vídeo 

CORRENTE DE SANTA SARA KALI

O Grupo GRASSA convida a todos que queiram orar pela Paz no Brasil, união e solidariedade entre todas as etnias e 
religiões, a participar da Corrente de Santa Sara Kali no Brasil, que se realiza todos o dia 24 de cada mês, às 16 h, no 
Parque Garota de Ipanema, Posto 7, Arpoador, Rio de Janeiro.

Programação: 
16h – Oração à Santa Sara Kali 
17 h – Queima do Karma, bênçãos e consagração das pessoas com pães, vinho e frutas, numa autêntica e sagrada 
cerimônia cigana.
18 h – Danças ciganas

Os rituais serão ministrados por Mirian Stanescon, uma cigana real! 

Valor do ingresso: Amor ao próximo, sentimento de Paz, solidariedade, Fé em Kristesko (Jesus Cristo) e em Santa 
Sara Kali. Quem quiser homenagear a Santa, poderá trazer 1 vela azul de sete dias, frutas, lenços e incensos.

PARTICIPE DO GRUPO GRASSA E OBTENHA AS GRAÇAS DE SANTA SARA KALI!!! Maiores informações: (21) 2227-
1230 / 8104-5986 / 8139-7125.



locadora. Questionada sobre sua identidade cigana, Maria me disse: “Eu sou cigana 

espiritual,  uma cigana de  alma.  Eu  tenho  uma entidade cigana  e  sou do templo  

cigano de Jacarepaguá (…) Sou devota de Santa Sara (…) e tomo passe com Mirian  

Stanescon, que é uma cigana autêntica. Ela é uma santa, uma 'rainha””. 

Maria  Luiza  me  falou  que  não  tinha  laços  de  parentesco  com os  ciganos, 

definindo-se como “cigana espiritual”, porque possui uma entidade espiritual que é 

cigana. O templo ao qual Maria Luiza se refere em seu depoimento é um templo de 

umbanda,  especializado  na  “linha  do  Oriente”211,  onde  se  cultua  Santa  Sara  e  se 

reconhece Mirian Stanescon como a “rainha dos ciganos”. Noto que, no depoimento, 

Mirian  Stanescon  é  reconhecida  como  uma  “cigana  autêntica”,  sendo  esta  uma 

categoria mobilizada pelos “ciganos espirituais” para se referir aos “ciganos étnicos”. 

O depoimento de Maria Luiza mostra que as palavras “cigano autêntico” e 

“cigano espiritual” são categorias nativas. Ela se diz “cigana espiritual” e classifica 

Mirian  Stanescon  como  uma  “cigana  autêntica”  ou  “étnica”  A informante  Maria 

reconhece que, diferente dela, Mirian Stanescon é uma cigana “autêntica”, porque tem 

ascendência  cigana212.  De  acordo  com sua  explicação,  os  “ciganos  espirituais”  se 

distinguem dos “autênticos” pela ausência de laços genealógicos com outros ciganos. 

Essa explicação faz parte do discurso de outros informantes que se dizem “ciganos 

espirituais” e que conheci durante eventos da FSSK. 

Durante a  Festa  de Santa  Sara,  observei  que  o “ritual”  é  o  momento  mais 

211No campo dos estudos de religiões afro brasileiras, existe uma literatura sobre “ciganos espirituais”.  
Sobre ciganos e entidades da umbanda e do candomblé no Brasil foram recentemente defendidas a  
tese de doutorado de Maria Elizabeth Thiele (2005) e a dissertação de mestrado de Daan Vos (2007).

212Os “étnicos e autênticos” possuem um status especial para os “ciganos espirituais”. Em tese, os 
“ciganos étnicos” são reconhecidos hierarquicamente como superiores, mas isso não torna menos 
complexas as práticas sociais entre eles. Quem é ou não autêntico e o que isso significa não está 
rigidamente definido.



aguardado. Maria Luiza, a informante mencionada acima, me falou que só esperava a 

“bênção” de Mirian Stanescon para deixar o evento.  Ela costuma ser atendida por 

Mirian Stanescon, que é cartomante213, e, segundo sua interpretação, existe um forte 

diálogo entre Mirian Stanescon e a linha de umbanda que ela segue. Noto que os 

ciganos dialogam com a gramática das religiões afro brasileiras em suas consultas 

como  cartomantes  e  quiromantes  ao  mobilizarem  um  vocabulário  de  terreiros, 

bençãos, passes, entidades, rezas de caboclos, chás, ervas e etc. Além disso, e mais 

importante, os próprios ciganos são personagens e entidades constitutivas de religiões 

afro  brasileiras,  a  exemplo  dos  populares  cigano  Vladimir  e  cigana  Carmem 

(respectivamente representados como violinista e dançarina). Como observei, “cigano 

espiritual” pode ser definido como alguém que tem uma “entidade cigana”. No templo 

de umbanda de Maria Luiza, isso significa que ela “foi cigana em outras vidas” e que, 

por isso, “recebe espíritos ciganos”. Segundo Maria, ela tem uma conexão espiritual 

com os ciganos,  motivo pelo qual participa do GRASSA, se consulta com Mirian 

Stanescon e se interessou pela minha pesquisa.

Os ciganos também dialogam com o cristianismo. Por exemplo, através das 

“Igrejas pentecostais ciganas214” e da devoção e culto a Santa Sara, Nossa Senhora da 

Aparecida,  São Jorge e  outros  santos  católicos.  Práticas  de  promessas  para Nossa 

Senhora  da  Aparecida  entre  ciganos  no  Brasil  foram  observadas  em  diversas 

etnografias  (ex.: Goldfarb 2004; Ferrarri 2010). Os ciganos são objeto de programas 

213Mirian  Stanescon  informa  no  evento  que  é  cartomante  e  atende  sempre  às  sextas-feiras  em 
Copacabana.  A mãe de Mirian Stanescon, Lhuba Stanescon era cartomante em Copacabana e é 
reconhecida não apenas pelos “ciganos espirituais”. Conhecidos e amigos (especialmente mães de 
amigos e amigas de minha tia) que vivem em Copacabana e Ipanema me falaram sobre Lhuba 
Stanescon como uma cartomante reconhecida como tal.

214 Ver Gay y Blasco 1997; Cánton 2004; Carrizo-Reimann 2011.



especiais de evangelização da Igreja Católica (como a Pastoral dos Nômades) e de 

outras denominações cristãs215.

As  categorias  “cigano  espiritual”  e  “cigano  de  alma”  não  se  limitam,  no 

entanto, a religiosos. Conheci pessoas que se afirmam “ciganos de alma” em razão de 

sua  identificação  com  a  “cultura  cigana”,  em  particular  com  dança  e  música.  A 

dissertação de mestrado de Cláudia Fonseca (2002) aborda as “ciganas de alma”: “Na 

ocasião do meu mestrado tive a oportunidade de estudar um grupo de  mulheres,  

acima  de  40  anos,  que  frequentavam festas  denominadas  'ciganas'  realizadas  em  

clubes cariocas e que viam nestas a possibilidade de se transformarem em ciganas de  

alma, embora não tivessem qualquer relação de fato com a etnia cigana. Tais 'festas  

ciganas' fazem parte, até hoje,  do calendário anual de clubes de bairros cariocas  

como o  Grajaú e  o  Tijuca.  Possuem um público  fiel  e  garantido,  contam com a  

participação de grupos que interpretam músicas ciganas, além de apresentações de  

dança  cigana.  Segundo  suas  frequentadoras,  as  festas  seriam  uma  forma  de  

homenagear 'os ciganos e sua cultura'” (Fonseca 2010:09).

Os “ciganos espirituais” e os “ciganos de alma” são categorias relacionais e 

não passíveis de descrições fechadas e rigorosas. Quero dizer que o “cigano de alma” 

pode ser um católico que faz promessas para Santa Sara ou alguém que acredita na 

reencarnação, de modo a considerar que, diante de seu interesse por música cigana, foi 

215Igrejas evangélicas no Brasil anunciam a tradução da bíblia para o  chibi e  romani. O projeto de 
tradução tem o apoio do Instituto Antropos e faz parte de um projeto mais amplo de tradução da 
bíblia para línguas indígenas. Este projeto se chama “Tradutores Indígenas Brasileiros” e é uma 
iniciativa do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas e conta com a parceria 
da Sociedade Internacional de Linguística e The Seed Company (accelered bible translation).



cigano em outra vida. O “cigano de alma” pode ser simplesmente alguém com forte 

interesse pela “cultura cigana”...

Para o pesquisador, os “ciganos de alma” são muito mais facilmente localizá-

veis no espaço público do que os “ciganos étnicos”.  Os “espirituais” divulgam suas 

festas e se expõem como “ciganos”. Em outros termos, eles afirmam a identidade ci-

gana em eventos, como a Festa de Santa Sara e as festas mencionadas por Claudia 

Fonseca, através do vestuário: saias longas e rodadas com cores fortes e estampadas; 

blusas decotadas e arrematadas com babados e rendas, com as mangas recortadas em 

godê; xales, lenços e outros adornos como joias, sobretudo de ouro. O uso de um ves-

tuário que corresponde ao “vestuário cigano” no imaginário social indica a vontade 

dos “ciganos espirituais” de se afirmarem como ciganos. Nesse contexto, é importante 

lembrar, como vimos, que a identidade cigana tem um valor positivo na indústria cul-

tural, no mercado de festas, de dança e música.

Na opinião de Mio e segundo o discurso público da UCB, Mirian Stanescon 

não pode representar etnicamente os ciganos, porque sua base de apoio é constituída 

fundamentalmente por esses “ciganos espirituais” e “ciganos de alma”. Para Mio Vaci-

te, Mirian Stanescon é uma liderança para os “ciganos espirituais”, sendo rechaçada 

pela “colônia cigana” como tal. Nesse sentido, Mirian Stanescon não poderia repre-

sentar os ciganos no contexto das políticas do estado brasileiro, porque tais políticas se 

destinam aos “ciganos étnicos” (categoria nativa utilizada para descrever os ciganos 

que possuem laços genealógicos com outros ciganos).



4.3 Codificação étnica da identidade cigana

Em um contexto no qual existem políticas públicas para ciganos e no qual a 

“cultura cigana” tem um lugar mais consolidado no mercado religioso e cultural (artes 

e entretenimento), Mio Vacite expõe na esfera pública o seu projeto identitário, sua 

definição para o que é a identidade cigana. Para ele, como vimos, “cigano é etnia,  

cigano é nação”. Essa é a definição que Mio quer estabelecer, codificar publicamente, 

para  a  identidade  cigana.  O  atual  momento  político  permite  a  ele  apresentar  seu 

projeto, uma vez que o estado brasileiro tem o interesse em discutir definições para 

identidades étnicas.  O antropólogo Paulo Pinto argumenta que a “formalização de 

identidades sociais como sujeitos de direito reconhecidos pelo estado, permitindo que  

aqueles  que  as  reivindiquem  tenham  um  acesso  diferenciado  a  recursos,  bens  e  

serviços,  tem  efeitos  profundos  na  dinâmica  social  das  mesmas”  (Pinto  2006).  A 

identidade cigana, nesse contexto de políticas públicas, está passando por um processo 

de redefinição de suas fronteiras. É preciso definir quem são os sujeitos de direitos, 

responder quem são os ciganos.

Nessa  perspectiva,  Mio  Vacite  quer  codificar  a  categoria  cigano  como 

identidade  étnica  e  nacional,  definindo  os  seus  termos  e  critérios  de  admissão  e 

autenticidade:  “Para ser cigano tem que ter descendência de pai e mãe. Se não for,  

não é um cigano autêntico. Quer dizer, a palavra não tem aquele peso. Nós somos  

como os outros povos do Oriente, somos patriarcais. Se o Oriente é todo patriarcal,  

como os  ciganos  não  são?  A descendência  acompanha  a  linha  paterna  e  não  a  

materna,  como disse um antropólogo que está nos  confundindo com os  judeus,  o  



único povo do Oriente216 que não é patriarcal. Por que com os judeus é diferente?  

Perguntei para uma judia (...) e ela disse que por causa das invasões muçulmanas. Os  

judeus  inventaram  isso  para  que  as  mulheres  deixassem  de  ser  estupradas”.  O 

discurso de Mio está diretamente relacionado ao contexto das políticas públicas e as 

disputas que vêm sendo suscitadas por ele. Nesse depoimento, ao afirmar o parentesco 

como elemento decisivo da ciganidade, Mio mostra que seu projeto nacional exclui os 

“ciganos espirituais” e “ciganos de alma”. Aqui também se encontram argumentos que 

deslegitimam  a  representatividade  étnica  de  Mirian  Stanescon:  os  ciganos  são 

patriarcais e patrilineares. 

Mio argumenta que, como mulher, Mirian Stanescon não poderia representar 

os  ciganos  na  esfera  pública,  uma  vez  que  eles  são  patriarcais.  O  fato  dela  se 

apresentar  como  representante  já  é,  nesse  sentido,  um indicativo  de  que  ela  não 

representa a “colônia cigana”: “Nenhum cigano reconheceria uma mulher como líder 

(…) Não existe repressão... Mas na hora de representar tem que ser um homem”217.  A 

afirmação  do  patriarcado,  entretanto,  não  implica  a  completa  ausência  de 

reconhecimento  da representatividade de  mulheres  no espaço público.  Elas  podem 

participar,  mas  sua  posição  no  campo  político  deve  se  submeter  à  autoridade 

216 Mio afirma os  ciganos  como um povo presente  na  formação da  sociedade brasileira  desde  o 
período colonial, mas registrei lapsos discursivos nos quais ele também afirma os ciganos como um 
povo  do  Oriente  e  com  outras  nacionalidades.  Embora  ele  procure  minimizar  as  diferenças,  
unificando os ciganos, seu discurso, assim como de outros informantes, evidenciam um forte recorte 
de nacionalidade. Nesse sentido, a identidade iugoslava, os “ciganos iugoslavos”, no caso de Mio e  
sua família, mas também  os “ciganos russos” ou “ciganos húngaros”, aparecia em seu discurso.

217Mirian Stanescon não se opõe ao patriarcado e argumenta que sua posição como representante dos 
ciganos tem a ver com o desinteresse de “homens ciganos” em assumir seu lugar na esfera pública.  
Ela defende valores patriarcais em seu projeto e justifica seu espaço no contexto das políticas de 
estado como resultado da omissão masculina. Em entrevista, ela me disse que os homens são muito  
tradicionais e como não querem se expor,  ela precisa fazer isso. A antropóloga Saba Mahmood 
argumenta  que  a  defesa  do  patriarcado não  supõe necessariamente  a  supressão  do interesse  de 
mulheres e aborda a capacidade de agência entre aquelas que defendem um discurso tradicional e  
patriarcal, ver Mahmood 2005.



masculina. Mio reconhece o trabalho de Yaskara Guelpa e quando questionado sobre 

isso, ele respondeu que ela, Yaskara, sabe respeitar a “tradição patriarcal”. Segundo 

ele contou, quando participam de eventos juntos, Yaskara nunca se sobrepõe à sua 

presença. Para dar um exemplo, ele disse que antes de criar sua associação, Yaskara 

procurou a UCB, mostrando não só o seu reconhecimento pela associação, mas adesão 

ao seu modelo normativo para a ciganidade.

O  depoimento  acima  também  deslegitima  a  representatividade  de  Mirian 

Stanescon. Por não ser filha de pai e mãe ciganos, Mirian Stanescon tem sua posição 

questionada. A identidade libanesa de seu pai é frequentemente mencionada na UCB, 

onde algumas pessoas se referem a Mirian Stanescon como “libanesa”.  Importante 

dizer que essas definições e critérios normativos são instrumentalizadas de acordo 

com  os  contextos  e  interações  sociais.  Como  argumenta  Herzfeld  (1985,  1997) 

representações discursivas não são (e não precisam ser)  necessariamente coerentes 

com outras práticas sociais. Nesse sentido, Mio não evoca a patrilinearidade como 

elemento de autenticidade  étnica  em relação a  Eugene Hutz,  seu amigo músico e 

ativista, e Juscelino Kubitschek cuja ascendência cigana segue a linha materna218.

Diferentes critérios para a autenticidade são evocados na definição de quem é 

cigano e podemos observá-los, sobretudo, nas críticas dirigidas aos agentes políticos 

cuja  representação  na  esfera  pública  é  questionada.  Na  UCB  também  foi  muito 

comum ouvir acusações de que pessoas estranhas à “colônia” se apresentam como 

lideranças e representantes políticos e culturais dos ciganos. Segundo Mio, além de 

agentes políticos sem legitimidade (como Mirian Stanescon), “ciganos espirituais” e 

218A ascendência cigana de Juscelino Kubitschek ainda será comentada neste capítulo.



“ciganos  de  alma”  tem  se  colocado  como  representantes  políticos  dos  ciganos  e 

representantes  da  “cultura  cigana”.  Para  o  agente  político,  a  participação  desses 

“ciganos” na esfera pública não pode se sobrepor à autoridade dos “ciganos étnicos” e, 

portanto, de associações ciganas, como a UCB. 

Com o objetivo de controlar o acesso de “ciganos espirituais” a posições de 

representação dos ciganos, Mio Vacite tem uma agenda que considero extenuante. No 

carnaval de 2010,  a UCB foi convidada para participar do desfile de uma pequena 

escola de samba de Vigário Geral, subúrbio do Rio de Janeiro. Embora Mio estivesse 

muito gripado, considerava esse convite irrecusável, argumentando a importância em 

ocupar qualquer espaço, mesmo sem expressão relevante na arena midiática e sob um 

calor  de 40 graus,  porque,  caso contrário,  estes  espaços são ocupados por  “falsos 

ciganos”, classificados por ele como “ciganos genéricos”: “Temos que ocupar esses  

espaços, senão eles são ocupados por falsos ciganos. Depois de muita luta contra o  

preconceito,  são  os  'ciganos  genéricos'  que  estão  se  beneficiando”.  Por  “ciganos 

genéricos”, Mio designa pessoas sem vínculos familiares com os ciganos, mas que se 

apresentam como tais no espaço público por motivos religiosos (como os “ciganos 

espirituais”), construções identitárias e, especialmente, para obtenção de vantagens; 

como, por exemplo, no contexto das políticas de reconhecimento do estado brasileiro 

no qual recursos podem ser acessados, no mercado de trabalho, onde o estereótipo dos 

ciganos como artistas e mágicos confere um valor positivo a cartomantes, religiosos, 

músicos,  dançarinos e artesãos:  “Eles querem nos representar, porque isso envolve  

recursos. Existem as políticas governamentais e tem um mercado de festas ciganas”.

As  disputas  entre  ciganos  étnicos/autênticos/verdadeiros/reais  e  ciganos 



espirituais/genéricos/falsos foram um dos tópicos mais comentados durante o trabalho 

de campo. Mio reclamou do espaço que os “ciganos genéricos” estão ocupando e da 

falta de reconhecimento do seu trabalho como ativista e artista: “Cada pessoa que 

ganha dinheiro com esse mercado tem uma dívida comigo. Eu abri o mercado (…)  

Cada centavo que se ganha com isso resulta do meu trabalho (…) Eu liberei essa  

onda, não tinha nada disso antes de 1986”.

O  discurso  de  Mio  Vacite  é  marcado  por  um profundo  ressentimento  em 

relação ao fato dos “ciganos genéricos” estarem ocupando o “mercado profissional” 

dos  ciganos:“Estão  explorando  a  cultura  e  não  podemos  participar  (…)  Nessas  

festas,  eu  vejo  as  mulheres  vestidas  como  ciganas  e  nossas  mulheres  não  são  

convidadas”  [em muitas dessas festas, cartomantes contratadas pela organização do 

evento atendem aos participantes]. 

A mulher de Mio, reclama que, como cartomante, tem perdido clientes para as 

cartomantes que são “ciganas espirituais”:  “Vivemos da cartomancia, mas agora as  

pessoas preferem se consultar com os ciganos espirituais. Discriminam os ciganas  

autênticas.  As  espirituais  fazem  psicologia  e  tem  consultórios  bem  decorados”. 

Considerando o comentário de Jacqueline, observo que durante o trabalho de campo, 

uma estudante de ciências sociais, namorada de um amigo antropólogo, me pediu o 

contato de uma cartomante cigana.  Ela queria ser atendida e tratei  de marcar  uma 

consulta  para  ela  com  Jacqueline.  Depois  da  consulta,  perguntei  o  que  ela  tinha 

achado. Ela respondeu que não gostou de Jacqueline, porque ela fez muitas perguntas. 

Porém, o que principalmente a desagradou foi o seu consultório. Reproduzindo sua 

fala,  ela  disse  que  o  achou  “muito  sujo...  Já  visitei  casa  de  cigano  e  tem  uma 



murrinha, eles são sujos”. Depois de alguns meses, descobri que a namorada de meu 

amigo trabalhava com cartomancia.

Jacqueline  observa  que  pessoas  com formação  universitária  não  apenas  se 

envolvem com a “cultura cigana”, como estão a normatizando de acordo com seus 

valores. Jacqueline contou que para fazer um trabalho como dançarina precisou de 

registro do Sindicato dos Profissionais da Dança. Quando ela fez o pedido, disseram 

que ela precisaria apresentar o certificado de uma escola de dança especializada em 

“dança cigana”. Segundo contou, queriam que ela fizesse o curso na Escola de uma 

bailarina profissional que estudou com a primeira mulher de Mio, Jordana Aristide. 

Ela reclamou, argumentando que, “as pessoas agora acham que a dança cigana é o  

que foi inventado por uma bailarina. Perde-se a cultura e a dança tribal”.

O  discurso  nacionalista  de  defesa  da  cultura  e  tradição  cigana  foi  muito 

mobilizado durante o trabalho de campo.  A necessidade de se defender a “cultura 

cigana”  frente  às  investidas  de  pessoas  de  fora  e,  portanto,  estranhas  à  “colônia 

cigana” justifica a produção de narrativas. Durante a pesquisa, Mio escreveu artigos, 

publicados pela imprensa, sobre a importância de se preservar a “cultura cigana” e 

garantir  que os  “ciganos  étnicos”  tenham o controle  sobre a  identidade  cigana  na 

esfera pública. Cito abaixo a seleção que fiz de um deles:“Infelizmente, no Brasil, os  

ciganos são vistos como mais uma 'onda' do esoterismo, entrando e saindo de moda  

de acordo com o momento. Vez ou outra, observamos 'gadjes' (não ciganos) numa 

busca  frenética  por  festas  e  objetos  ciganos  (…).  Essa  busca  por  esta  cultura,  

paradoxalmente, muitas vezes, discrimina os próprios ciganos, ou acaba por tomar  

seus  espaços,  caracterizando  uma  pilhagem  e  a  tomada  de  posse  indevida  da  



identidade cultural alheia. E o que é pior, sem seriedade ou respeito algum. (…) O  

escopo da União Cigana do Brasil é justamente esse. Mas a aproximação com os não  

ciganos, em alguns casos, vem se tornando uma ameaça para nós. Tenho observado,  

ao longo desses anos, que cresceu o número de admiradores da nossa cultura. Foi  

este o objetivo da União Cigana do Brasil, desde o início de sua caminhada. Mas, por  

outro lado, alguns admiradores de nossa cultura não percebem que deve haver uma  

linha  que  separa  a  autenticidade  do  imaginário  e  que  cabem  aos  de  origem  

representarem sua cultura quando é necessário”219.

Noto que,  embora a UCB tenha se estruturado a partir  de um discurso que 

exclui  os  chamados  “ciganos  genéricos”,  eles  participam de  suas  atividades  como 

músicos,  e  auxiliam  na  organização  de  eventos.  Essa  ambiguidade,  quando 

questionada, é justificada por Mio Vacite a partir de dois argumentos: 

a) Os “ciganos genéricos” podem participar da UCB, desde que subordinados 

aos “ciganos étnicos”. Mio explica que não tem nada contra os “ciganos genéricos” e 

que  sempre  os  acolheu,  assim como aos  “simpatizantes”  do  “movimento  cigano”. 

Devo dizer que a primeira vez que ouvi a categoria “cigano genérico”, supus que fosse 

uma categoria de acusação. Porém, observei na UCB que algumas pessoas se definem 

como  “ciganos  genéricos”,  reconhecendo  positivamente  o  seu  lugar  no  projeto 

identitário da UCB.  Tatiana Lebre, que se afirma “cigana genérica” considera que os 

“ciganos étnicos” são “autênticos” e que cabe a ela, “cigana genérica”, conviver com 

eles para aprender a construir sua ciganidade, ainda que “genérica”. Em resumo, os 

219Esse trecho foi  publicado no blog da CCIR,  do Jornal  O Extra,  ligado ao jornal  O Globo.  Cf. 
http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/presidente-da-uniao-cigana-do-brasil-critica-
propriacao-de-sua-cultura-1752465.html

http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/presidente-da-uniao-cigana-do-brasil-critica-apropriacao-de-sua-cultura-1752465.html
http://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/presidente-da-uniao-cigana-do-brasil-critica-apropriacao-de-sua-cultura-1752465.html


“ciganos genéricos” que conheci na UCB reconhecem a autoridade e autenticidade 

dos “ciganos étnicos”. 

b) Os “ciganos genéricos” são aceitos, porque os “ciganos étnicos” não querem 

participar de eventos que impliquem a publicização de sua identidade étnica. Segundo 

Mio, diferente dos “ciganos genéricos”, os “ciganos étnicos” possuem consideráveis 

razões  para  não  comentarem  sua  identidade  no  espaço  público:  “Nós  levamos  

simpatizantes,  porque  os  ciganos  de  origem  participam  na  surdina,  podem  

apadrinhar,  mas  não  querem  se  expor”.  Os  ciganos  participam,  porém,  sem 

exposição. Como consequência, considerando que é preciso ter público nos eventos, 

os “ciganos genéricos” e “simpatizantes” são mobilizados220.

A  pouca  participação  de  “ciganos  autênticos”  no  “movimento  cigano”  é 

motivo de ressentimento para Mio. Esse ressentimento, contudo, tem menos a ver com 

os  ciganos  da  “colônia”  e  muito  mais  com  o  fato  dele  saber  que  precisa  dos 

“genéricos” e “simpatizantes” e que estes se aproveitam das “dificuldades ciganas”. 

Mio frequentemente reclamava que os gadjes se beneficiam do “medo” que os ciganos 

possuem em se expor. Ele também se queixava sobre o desinteresse dos ciganos da 

“colônia” em relação ao “movimento cigano”, mas claramente compreendia o porquê 

disso. No próximo tópico,  abordo as razões pelas quais os ciganos não querem se 

expor na esfera pública como ciganos. 

4.4 Ciganos na esfera pública, estigma e ativismo político

220Estes são muito mais facilmente mobilizados. Quando Mio Vacite me convidava para algum evento 
durante o trabalho de campo, minha resposta era naturalmente sempre afirmativa. Destaco que a 
categoria “simpatizante” aparece no discurso de Mio e é usada para descrever pessoas que possuem 
interesse pelos ciganos, mas que não pretendem se tornar um deles, vestindo-se e adotando o seu  
modo de vida. Pesquisadores são frequentemente enquadrados nessa categoria. 



O  medo  da  exposição  é  o  motivo  pelo  qual  não  existe  nenhum  tipo  de 

identificação da UCB visível ao público na casa, onde a associação funciona, embora 

seu  endereço  seja  publicizado  em  websites  na  internet.  A  ausência  de  qualquer 

menção ao funcionamento da UCB é explicada pelo fato da mãe de Mio, D. Martha, 

não permitir a divulgação da identidade étnica da família, por considerar que, dessa 

forma, eles se tornaram alvo de preconceito e discriminação. A opinião de D. Martha 

em relação  à  publicização  da  identidade  cigana  encontra  ressonância  entre  outras 

famílias  ciganas,  que  também  acreditam  que  o  reconhecimento  público  de  sua 

identidade  pode  prejudicá-las.  Nesse  sentido,  os  ciganos  são  frequentemente 

orientados  por  seus  familiares  a  se  dissociar  de  sua  identidade  étnica  no  espaço 

público.  Mais  do  que  isso,  a  identidade  étnica  não  deve  ser  comentada  fora  da 

“intimidade", mesmo que ela seja reconhecida pelos sujeitos em interação, porque a 

identidade cigana corresponde a um estigma social (Eidhem 1969).

Nesse  sentido,  iniciativas  de  divulgação  da  identidade  correspondem  a 

momentos de tensão entre os ciganos. Durante brigas e discussões entre parentes e 

famílias da “colônia”, para ameaçar uma pessoa se diz que se vai ao trabalho, escola 

ou faculdade dela (geralmente de um filho e parente) expor sua ciganidade: “Se você  

quiser  assustar  um cigano,  é  só  falar  que vai  contar  no trabalho dele  que  ele  é  

cigano,  que vai  na porta da faculdade,  no colégio revelar  sua identidade (…) Já  

falaram para  [X] que iam na porta do Fórum contar que  [Y] [promotor público]  é 

cigano”.  Assim,  segundo  Mio,  iniciativas  de  divulgação  da  identidade,  como  nos 

contextos políticos, resultam em reprovação da família:  “A família e a colônia não  

apoiaram o movimento cigano. Queriam se manter invisíveis. As ciganas que viviam  



da cartomancia não usavam roupa de cigana. Minha mãe, por exemplo. Ela mora  

nessa casa há 40 anos e a placa que você encontra lá fora diz 'Joga-se Búzios'. Mas,  

quando você entra, ela joga carta”.

D.  Martha  é  cartomante  e  atende  seus  clientes  na  casa  onde Mio mora  e, 

portanto, onde funciona a UCB. Apesar disso, observei que na casa deve prevalecer a 

discrição no que se refere à ciganidade e isso é altamente controlado por D. Martha. 

Quando Mio se  tornou um ativista,  ele  foi  muito  criticado por  ela  por  expor  sua 

família.  Em  diferentes  situações  do  campo,  observei  D.  Martha  reclamando  da 

movimentação de pessoas com “roupas de cigano” na casa. Como músico, Mio e seu 

grupo “Encanto Cigano” se vestem como “ciganos”. A mulher de Mio e sua nora me 

disseram que D. Martha não gostava de vê-las com “roupas de cigano”. Saindo de 

casa para shows e eventos,  observei  que as  mulheres  se vestem com capas  ou se 

enrolam em lenços e cangas para que suas roupas coloridas e de “ciganas” não se 

mostrem demais.  D.  Martha  não  quer  chamar  atenção,  especialmente  porque  sua 

família faz parte de uma “elite” cigana no Rio de Janeiro.

Em razão do estigma, famílias com marcada mobilidade social em direção a 

profissões liberais (advogados, médicos, professores, assistentes sociais), costumam 

dissimular sua etnicidade fora da “intimidade cultural” da “colônia”:  “Eu conheço  

ciganos que falam o idioma limpinho, pessoas de poder. Falam o idioma em casa,  

conservam as tradições. Mas não querem aparecer. Na Europa é diferente. Aqui os  

ciganos conseguiram galgar posições além do grupo. Por isso, quem fala que 90% 

dos ciganos são analfabetos está equivocado”221. O depoimento de Mio Vacite realça 
221Esse  é um “dado” que tem sido divulgado pelo governo  e que  aparece no discurso de  Mirian 

Stanescon. A representação dos ciganos como majoritariamente analfabetos é mais um ponto de 
disputa entre a UCB e a FSSK. Volto a isso mais à frente. 



que a mobilidade social alcançada pelos ciganos no Brasil não implicou o abandono 

das  “tradições”.  Como pude observar,  famílias  ciganas  encontram estratégias  para 

manter sua distinção e coesão, sem renunciar a marcadores étnicos – como a língua e 

o  vestuário.  A dissimulação  da  identidade  étnica  na  esfera  pública  não  indica, 

portanto, que os ciganos não expressem sua etnicidade, mas que esta tenha lugar no 

contexto doméstico e na “intimidade”. Esse é o caso da família de Mio. 

Quando se tornou um músico profissional, Mio Vacite alterou seu sobrenome 

para não expor sua família. Primeiro, ele pensou em um outro nome, chegando a cogi-

tar nome e sobrenome gregos, mas depois decidiu que mudar o sobrenome era sufici-

ente. A família de Mio Vacite tem uma história comum a de outras famílias entrevista-

das que imigraram da Europa para o Brasil nas três últimas décadas do século XIX e 

início do século XX e não querem publicidade em relação à sua etnicidade. O avô pa-

terno de Mio chega ao país com outros ciganos que se auto designam como horarano, 

no começo do século XX, vindos da Iugoslávia, mais especificamente da Sérvia. As-

sim que chega ao Brasil, o avô de Mio trabalha comerciando mercadorias como rou-

pas, panelas e carros em Juiz de Fora, Minas Gerais. No Brasil, nasce o pai de Mio, 

Jorge que, na década de 1920, viaja à Iugoslávia para se casar. Logo depois, Jorge vol-

ta com a mãe de Mio, D. Martha, para o Brasil, onde nascem seus três filhos. Depois 

de viverem em outros estados (Minas Gerais e São Paulo), na Baixada Fluminense 

(em Duque de Caxias) e no subúrbio carioca (na região de Olaria e Ramos), a família 

de Mio se muda para o bairro de Copacabana, zona sul. 

A família Vacite conseguiu uma considerável ascensão econômica depois que 

Jorge, pai de Mio, começa a investir no mercado da construção civil, no subúrbio do 



Rio de Janeiro. A narrativa da família costuma realçar que a compra de uma casa, se-

guida da ideia de se construir e vender casas, como um fator muito importante para 

sua mobilidade social. Observo que, ao lado desse fator, a família costuma realçar o 

fato de serem brancos em uma sociedade marcada pelo racismo de cor e a possibilida-

de de dissimularem sua identidade cigana como fundamentais para sua promoção so-

cial222. A compra da casa também é destacada como o momento no qual o pai de Mio 

passa a ser chamado por outros ciganos de “brasileiro”, categoria utilizada para se re-

ferir aos gadje223, e que, nesse caso, evoca a “assimilação” do pai de Mio à sociedade 

brasileira. Observo que a família Vacite nunca se definiu como nômade, mas, como 

outros ciganos, afirmam terem sido forçados ao nomadismo por não serem aceitos em 

muitos dos lugares pelos quais passaram. 

As narrativas reunidas a partir do trabalho de campo, assim como a pesquisa 

histórica, mostram como um conjunto de práticas sociais e políticas impediam que os 

ciganos se estabelecessem. A historiadora Isabel Borges descreve como a chegada de 

ciganos em Juiz de Fora (a mesma cidade onde a família de Mio Vacite viveu assim 

que chegou ao Brasil) implicava uma forte repressão às suas tentativas de fixação e 

integração na localidade. Como observa Borges, a população local se aterrorizava com 

a  chegada  de  ciganos  e  imediatamente  eram organizadas  incursões  policiais,  que 

muitas vezes contavam com o apoio de uma força extra formada por civis, muitos dos 

222É importante considerar o lugar reservado às minorias étnicas na hierarquia social brasileira, pois se 
no exterior, judeus e ciganos são parias, portanto não europeus e indesejáveis; uma vez no Brasil, 
eles eram brancos (não negros), portanto, aceitáveis no contraste com uma sociedade cujo ideal de 
branqueamento era (é) central  (Cytrynowicz 2002).  Essa também é a explicação de Mio para a 
desmobilização política dos ciganos: “os negros não podem se esconder, não se muda a cor, eles 
precisam gritar...[reivindicar]. Já os ciganos, nós podemos nos omitir”.

223Ver  nota  246  sobre  a  categoria  “brasileiro”.  Paulo  Pinto  também  observa  o  uso  da  categoria 
brasileiro entre árabes e muçulmanos no Brasil, ver Pinto 2011.



quais empregados de grandes fazendeiros, que temiam que os ciganos acampassem em 

suas propriedades: “Ciganos sérvios a algumas léguas da cidade mineira acamparam  

e buscaram contato com os fazendeiros da área. (...) a população local se organizou  

em turmas de captura,  reforçada por  vinte  homens da polícia mineira,  vindos da  

cidade.”224 Dados etnográficos reunidos com a família de Mio Vacite, mas também 

com outras famílias, evidenciam um quadro institucional de violência e discriminação 

étnica no Brasil225. Esse quadro justifica, no discurso de Mio, o comportamento dos 

ciganos  em relação  à  sua  etnicidade  na  esfera  pública.  Como  observei,  o  agente 

político  compreende as  razões  pelas  quais  os  “ciganos  autênticos”  não querem se 

expor. 

Durante o trabalho de campo, Mio pediu para que fossem divulgados apenas 

os  nomes  das  pessoas  que  falam  abertamente  sobre  sua  identidade  étnica  ou  de 

exemplos fundamentais para um reconhecimento positivo dos ciganos, como o ex-

presidente brasileiro Juscelino Kubitschek. De acordo com informantes, ciganos roma, 

Juscelino  Kubitschek  tinha  ascendência  cigana  e  se  relacionava com famílias  que 

fazem parte da “colônia”226. Não pretendo explorar a ciganidade de JK nesta tese, aqui 

224Ver “Jornal do Commércio”,  Rio de Janeiro, 06 de setembro de 1903. Destaco que historiadores 
que vêm se dedicando ao tema (Teixeira 1998; Pieroni 2000; Borges 2007) mostram a existência de  
todo um aparato formal que tinha o objetivo de reprimir a fixação e interditar a comunicação entre  
os ciganos e a população envolvente. 

225Por exemplo, o Código de Posturas das Províncias de Minas Gerais proibia qualquer negócio com 
ciganos: “É proibido comprar ou trocar escravos, animais, etc., com ciganos e pessoas suspeitas 
(…). Os contraventores pagarão a multa de 10$ a 30$, e o duplo nas reincidências”. Cf. Borges  
2007. Apesar das interdições, a interação entre ciganos e não ciganos no Brasil sempre existiu. Daí 
não é à toa terem os ciganos se consagrado como comerciantes, cartomantes, músicos e artesãos, em 
termos da história oral, mas também da literatura. De todo modo, embora a interação entre ciganos e  
a população envolvente existisse, um conjunto de práticas e políticas foram criadas para que essa  
relação não fosse legítima e autorizada.

226 Encontrei  o  registro  da  ascendência  cigana  de  JK  no verbete  Juscelino  Kubitschek  do  site 
“Wikipédia” e no livro do historiador Rodrigo Teixeira (1999). Além disso, no filme “Bela noite 
para  voar”,  de  Zelito  Viana  (2009),  um personagem que rivaliza  com JK o  chama de  cigano. 
Claramente, a categoria é evocada para desqualificar o ex-presidente.



quero  chamar  atenção  para  o  fato  dele  ser  o  maior  exemplo,  assinalado  por 

informantes da mobilidade social alcançada pelos ciganos no Brasil227.

O projeto identitário da UCB valoriza a representação dos ciganos no Brasil 

como uma minoria étnica “invisível e plural em termos socioeconômicos”. Mio Vacite 

realça  em  seu  discurso  que  os  ciganos  representam  uma  “comunidade”  muito 

diversificada, sendo vista, no entanto, de forma estereotipada, porque aqueles que não 

correspondem aos estereótipos dissimulam sua identidade cigana fora da “intimidade”. 

Para  o reconhecimento  da  “comunidade cigana no Brasil”  nesses  termos,  ou seja, 

plural, Mio Vacite tem como estratégia a divulgação de personalidades ciganas. Nessa 

lista,  aparece,  como era de se esperar,  Juscelino Kubitschek228.  O último ponto de 

contraste apresentado neste capítulo entre os projetos identitários da UCB e da FSSK 

tem a ver com isso. Ambos reconhecem a ascendência cigana de JK, mas, diferente de 

Mirian Stanescon, Mio Vacite utiliza essa informação para afirmar a mobilidade social 

dos  ciganos  na  sociedade  brasileira,  especialmente  dos  ciganos  que  como ele  são 

roma.

Enquanto Mirian Stanescon colabora para a construção de uma representação 

pública  dos  ciganos,  na qual  a  pobreza  e,  consequentemente,  o  analfabetismo são 

tratados como um grande problema entre eles (motivo pelo qual argumenta ter sido a 

227Na  literatura  ativista,  o  nome  de  JK  como  cigano  é  mencionado  amplamente.  Ver 
http://www.imninalu.net/famousGypsies.htm

228Existem  páginas  na  internet  que  são  exclusivas  à  apresentação  de  “ciganos  famosos”.  Cf. 
http://www.imninalu.net/famousGypsies.htm Observo ainda que outra “estratégia” de Mio Vacite 
para mostrar que os ciganos alcançaram mobilidade social no Brasil são as doações financeiras que 
ele faz para instituições de caridade. Mio me mostrou os carnês de contribuição regular, sendo essas  
doações mais antigas que as ações assistencialistas em acampamentos ciganos. Segundo Mio, as 
doações permitem mostrar  que  a  UCB é  uma associação  caridosa  para  ciganos  e  não  ciganos. 
Considero que através da “dádiva”, Mio quer mostrar que os ciganos também estão em posições 
superiores na hierarquia. Como argumenta Marcel Mauss, dar é manifestar superioridade. Através 
da dádiva se estabelece a hierarquia (2003:305).

http://www.imninalu.net/famousGypsies.htm
http://www.imninalu.net/famousGypsies.htm


primeira mulher cigana a se tornar advogada no Brasil), Mio Vacite tem um discurso 

que  afirma  a  diversidade  socioeconômica.  Quer  dizer,  ele  realça  a  existência  de 

ciganos pobres (representados pelos calons de acampamento), mas também de ciganos 

de “poder”, como JK. Em diferentes situações, Mio Vacite questionou o discurso de 

Mirian Stanescon e os dados que vêm sendo apresentados e veiculados em páginas 

oficiais  do  governo brasileiro229:  “Primeiro cigano é  velhaco,  agora é  analfabeto.  

Bem, dificilmente você encontrará ciganos sedentários analfabetos. Talvez 10% dos  

ciganos sejam nômades e entre eles muitos são analfabetos. Está cada vez mais difícil  

ser  nômade  por  causa  dos  poucos  espaços  e  da  intolerância  (...)  Ninguém  faz  

pesquisa e os números apresentados são sempre aleatórios. Não existem dados. Os  

profissionais  reproduzem  a  mesma  coisa.  Ninguém  pesquisa.  E  só  divulgam  os  

aspectos negativos. Eu não venho de um povo com 90% de analfabetos”.  

Observo  que  quando  Mio  Vacite  mobiliza  a  narrativa  de  vitimização,  em 

contraste com Mirian Stanescon, ele não recorre à representação dos ciganos como 

analfabetos. Como aparece em seu depoimento destacado acima, o agente político tem 

uma  postura  crítica  em  relação  a  essa  representação,  que,  como  ele  disse, 

especialmente em um contexto de políticas  de estado, pode se materializar.  Quero 

dizer  que,  na  interpretação  do  agente  político,  a  divulgação  desse  tipo  de  dado, 

construído  aleatoriamente,  pode se consolidar  no imaginário,  fazendo com que de 

“velhaco” os ciganos passem a ser vistos como “analfabetos”. Entre outras razões, isso 

é  visto de forma negativa,  porque os  ciganos  vão se afastar  ainda mais  da esfera 

pública. Com outras palavras, a construção de uma representação dos ciganos como 

229Cf. http://www.palmares.gov.br:8081/html/materias/ciganos_apresentam.htm

http://www.palmares.gov.br:8081/html/materias/ciganos_apresentam.htm


“um  povo  de  analfabetos”  terá  consequências  negativas,  como  a  reprodução  da 

dissimulação  da  identidade  cigana  por  ciganos  que,  em razão  de  sua  posição  na 

sociedade, poderiam contribuir para a construção de representações positivas230. Para 

criticar Mirian Stanescon, o agente político reclama da “representação marginalizada”, 

embora a mobilize em outros contextos, como vimos em seu discurso sobre os calons 

de acampamento.. 

Os dados  reunidos  ao  longo  da  pesquisa,  considerando  todos  os  contextos 

etnográficos da tese, evidenciam que a identidade cigana como um assunto público 

mobiliza os ciganos que já se expõem enquanto tais. Todos os agentes políticos que 

fizeram parte do meu trabalho de campo são escritores,  poetas,  cantores,  músicos, 

dançarinos  e  cartomantes  que acionam,  em alguma medida,  a  ciganidade em suas 

atividades profissionais. Isso,  entretanto,  não significa dizer que os agentes apenas 

instrumentalizem sua etnicidade. Os estereótipos românticos e exóticos dos ciganos 

como artistas e mágicos podem ser, como todos os estereótipos, positivos e negativos

231 (Herzfeld 1997). A identidade cigana, como um estigma social, também afeta esses 

profissionais.  Mesmo  entre  artistas,  a  identidade  cigana  tem um custo.   Eles,  no 

entanto,  sobretudo os músicos,  possuem um lugar reconhecido publicamente como 
230De fato, é uma estratégia e um elemento importante no projeto identitário da UCB a identificação  

de  “personalidades”  como  ciganas.  A  relação  dos  ciganos  que  fazem  parte  da  “história  da  
humanidade” é  extensa, chegando a incluir Jesus Cristo. Existe uma narrativa que, pelas limitações  
desse trabalho,  não será explorada aqui,  mas ela diz que em um período no qual Maria estava 
separada de José, ela teve um caso de amor com um cigano. Essa narrativa humaniza Jesus Cristo 
como filho de Maria e deste cigano, concedendo a José um lugar não como homem traído, mas 
como um companheiro que soube compreender e aceitar o “deslize” de Maria. Narrativas cristãs da 
bíblia são frequentemente acionadas nas narrativas sobre os ciganos. Infelizmente, isso foi muito  
pouco  explorado  nessa  tese.  Observo,  por  fim,  que  essas  “narrativas  bíblicas”  são  geralmente 
acionadas nos contextos da “intimidade”, não aparecendo no discurso público dos agentes políticos. 

231A magia é afirmada por Mio, ainda que ele opere uma racionalização da prática. Ele apresenta um 
discurso no qual a quiromancia, por exemplo, é definida como uma “ciência”, um saber reconhecido 
por pensadores gregos e personagens históricos. Já Ronald Lee combate o estereótipo:  "Mágicos: 
Alusões aos roma com poderes mágicos são estereótipos e criam uma falsa imagem do grupo (…) 
Os roma não possuem mais poderes mágicos do que qualquer outro grupo”.



positivo (Silverman 1996, 2011; Dregni 2004).

Ronald Lee e Mio Vacite reconhecem que por serem músicos (e no caso de 

Ronald Lee também escritor) foi mais fácil se expor no espaço público. Considerando 

que para músicos e artistas é “mais fácil ser cigano”, torna-se compreensível o porquê 

de  todos  os  ativistas  e  agentes  políticos  que  conheci  estarem  envolvidos  com  a 

“cultura cigana” pública. Nas fotos que seguem abaixo observo que os músicos são 

ativistas.  Na  primeira  foto,  tratam-se  de  músicos  do  Leste  Europeu,  em  uma 

manifestação em Paris. Na segunda foto, no RCC, Ronald Lee está sentado tocando 

violão.

Manifestação em Paris contra as deportações de ciganos, 2010
Foto Mirian Alves

RCC, 2011
Fonte:http://www.facebook.com/photo.phpfbid=10150745478380128&set=oa.10150397245840898&type=1&the

http://www.facebook.com/photo.phpfbid=10150745478380128&set=oa.10150397245840898&type=1&the


  Apresentação musical do grupo “Encanto  
Cigano”, 2010

Foto Mirian Alves

A última foto acima corresponde à apresentação de Mio Vacite e sua família na 

Fábrica  Bhering  (espaço  cultural  na  zona  portuária  do  Rio  de  Janeiro).  Essa 

apresentação é vista como mais uma das ações da UCB, porque Mio concebe o seu 

trabalho  de  músico  como  uma  forma  de  ativismo.  As  atividades  culturais,  como 

vimos,  são as principais ações da UCB, sendo definidas pelos interlocutores como 

estratégia  política  para  a  construção  de  uma  identidade  cigana  positiva  na  esfera 

pública. O projeto da UCB afirma o estereótipo dos ciganos como músicos e artistas. 

Comentando  que  os  ciganos  são  exímios  violinistas  (especialmente  húngaros  e 

russos), Mio diz que iniciativas para que os ciganos desenvolvam suas “habilidades 

musicais naturais” deveriam ser tomadas pela UCB, caso a associação conseguisse 

mobilizar recursos financeiros. Para ele, a existência de músicos ciganos produzindo 

música  de  qualidade  contribuiria  para  um dos  objetivos  da  associação:  mudar  as 

representações negativas que circulam sobre os ciganos e que tornam a identidade 

cigana um estigma social.

Considerando o discurso de Mio Vacite e familiares, observo que eles criticam 



e  questionam  a  atuação  de  vários  agentes  políticos  (como  ciganos  que  ocupam 

posições de legisladores), reservando seus elogios a ciganos que como artistas são 

ativistas. Durante o trabalho de campo, conheci na UCB o músico e ativista Eugene 

Hutz. Para Mio, o trabalho dele é um excelente exemplo de ativismo cigano. O que 

Eugene faz para ser visto dessa forma? Ele escreve e canta sobre os ciganos (criando 

uma  identidade  musical  particular  chamada  “Gypsy  Punk”);  mobiliza  elementos 

políticos  identitários como a “bandeira  cigana” (incorporada como símbolo de sua 

banda); toca em eventos de defesa aos direitos dos ciganos; contribui financeiramente 

para duas entidades ciganas na Europa e visita acampamentos ciganos pelo mundo.

 Um aspecto central para a valorização do trabalho de Eugene como ativista 

tem a ver com o seu alcance midiático. A participação dele com o violinista de sua 

banda Gogol Bordello no show de Madonna durante o Live 8, em 2007, foi vista por 

milhões de pessoas232,  sendo exibida pela  internet  e canais de televisão.  Foi dessa 

forma   que  Mio  conhece  Eugene233.  Assistindo  a  apresentação,  Mio  disse  que 

232A influência  de  Eugene para  que  Madonna defenda publicamente  os  direitos  de  cidadania  dos 
ciganos na Europa também é mencionada por Mio e Jacqueline.  Madonna tem um histórico de 
declarações  positivas  sobre  os  ciganos,  com  os  quais,  a  propósito,  ela  trabalha.  Entre  seus 
dançarinos e músicos, alguns são ciganos, como os músicos Sasha Kolpakov e Vadim Kolpakov 
(parentes de Eugene). Em 2009, Madonna em turnê pela Europa se apresentou em Bucareste, na 
Romênia. Depois de se pronunciar sobre a discriminação dos ciganos que vivem na Romênia, a 
cantora foi vaiada por parte do público (cerca de 60 mil pessoas acompanharam o show). Esse fato  
foi  amplamente noticiado pela imprensa,  que, em muitos casos,  realçava que embora o público 
tenha  vaiado  Madonna  ao  defender  os  ciganos,  soube  aplaudi-los  enormemente  durante  sua 
apresentação. A antropóloga Carol Silverman comenta o discurso de Madonna em 2009: “quando 
ela foi vaiada por 60.000 fãs romenos depois de sua apresentação com ciganos (...) ela foi exposta a  
dicotomia que faz os roma amados por sua música, mas odiados como povo.” (Silverman 2012). A 
ideia de que os ciganos são amados e odiados aparece no discurso ativista: Hancock 2002; e na letra  
da música de Eugene Hutz  (Break the spell, Trans-continental Hustle 2010):“Just because I come 
from Roma camp on the hill/ They put me in a school for mentally ill/ Opa, opa deedeeda/ All their  
lies about Roma/ Just because I do refuse to take your pill/ Any road I take leads to the Bastille/  
Opa, opa deedeeda/ And all their lies about Roma/ You love our music but you hate our guts/ And I  
know you still want me to ride the back of the bus/ Yeah yeah yeah yeah/ Opportunities for me is a  
red carpet to hell/ But I'm a Roma wunderkind I'm gonna break the spell”.

233Esse  também foi  o  meu  primeiro  contato  com o  músico.  O  Live  8  é  um  festival  de  música 
transnacional que acontece simultaneamente em diferentes cidades do mundo. A edição de 2007 foi 
vista por 2 bilhões de pessoas. Ver a participação de Eugene Hutz no show de Madonna no youtube:  



comentou  com  sua  mulher  sobre  a  performance  dos  músicos  ciganos:  “eles  são 

ciganos com certeza, veja só o violino e a vivacidade do espetáculo”234. Jacqueline 

disse que Mio ficou muito impressionado com a apresentação e manifestou o seu 

desejo  em  tocar  com  “músicos  ciganos  da  Europa”.  Pouco  tempo  depois  desse 

episódio, Mio foi procurado por Eugene235. Ao se conhecerem, estabelecem relações 

de amizade e trabalho. No Brasil, Mio e sua família se tornam importante interlocução 

para Eugene: “Uma coisa que fez eu me sentir muito em casa no Brasil é que eu  

conheci ciganos brasileiros que me receberam muito bem dentro de seu círculo, essas  

pessoas falam a mesma língua que meus avôs sabem? E estão no Brasil. Logo este  

lugar se tornou uma casa para mim. A maneira que eles preservam a cultura cigana  

me faz sentir de volta ao ninho, perto das minhas raízes...”236. 

Na biografia de Eugene existem três aspectos que explicam o fato dele ser 
http://www.youtube.com/watch?v=JbDbBal53ig

234A língua  e  a  genealogia  familiar  são  elementos  evocados  para  o  reconhecimento  étnico  da 
ciganidade. Além desses, informantes recorrem a um “feeling”, ou como escreveu Jordana Aristicth 
(primeira  mulher  de  Mio  Vacite  e  mãe  de  seus  filhos):  “Nós  temos  duas  formas  de  nos 
identificarmos. A primeira, através de um magnetismo pessoal que irradiamos instintivamente (…) 
A segunda é perguntar em nosso idioma se ele é cigano” (1995:33).

235Eugene vem para o Brasil por causa de sua namorada, a antropóloga romena Diana Budur, que 
estuda ciganos no país. O objeto da tese de doutorado de Diana explica a forma através da qual  
Eugene chega até Mio. Como ela pesquisa ciganas que são lideranças, conheceu Mirian Stanescon. 
A partir desse contexto, Eugene conversou com Mirian e, como ela fez inúmeras críticas a Mio, 
Eugene  ficou  curioso  em  conhecê-lo.  Além  disso,  Mirian  Stanescon  mencionou  que  Mio  era 
músico. O motivo pelo qual Eugene vem para o Brasil faz parte de sua narrativa, já o trecho que 
corresponde a maneira como ele conhece Mio é baseado no discurso de Mio e Jacqueline. Seja  
como for, obtive informações de que Mirian Stanescon critica fortemente Mio Vacite. Observo que 
ambos argumentam contra a reputação um do outro. Andrew Shryock argumenta que atingindo a 
reputação  de  uma  liderança  tribal  rival,  seus  informantes  na  Jordânia  protegiam  sua  própria 
reputação (1997:158).

236Esse é o trecho de uma entrevista com Eugene no estúdio de Ricardo Vacite, filho de Mio.  Durante 
o trabalho de campo, observei que ele trabalhava no estúdio de Ricardo, em projetos paralelos aos 
de sua banda. Entre esses projetos, menciono as festas “Balkan Forró”, “Russo Funhouse” e “Go 
East” (em todas elas o Leste Europeu e Bálcãs fazem parte do quadro de referências). Os Vacite  
participaram  dessas  festas,  que  resultam  da  articulação  de  Eugene  com  músicos  e  produtores 
culturais brasileiros.  Além disso, os Vacite fizeram participações em shows do Gogol  Bordello,  
como no Festival “Indie Rock”, em 2009. Os discursos de Mio e Eugene são muito performáticos. 
Mio e sua mulher construíram uma atmosfera mística em torno de sua amizade com Eugene. A ideia 
do desejo que se realiza, porque eles são ciganos, músicos, ativistas e se “comunicam” através dos 
“sentidos”, apareceu várias vezes ao longo do campo.

http://www.youtube.com/watch?v=JbDbBal53ig


visto como um “modelo de ativista” para Mio Vacite. O primeiro aspecto tem a ver 

com a “autenticidade” da origem familiar de Eugene. Ele é cigano e apresenta a Mio 

não apenas uma narrativa sobre a sua genealogia, como também alguns dos membros 

de sua família. O seu tio, o músico russo Sasha Kolpakov, conheceu a  família Vacite, 

quando esteve no Rio de Janeiro (por causa dos shows da cantora Madona, com quem 

ele se apresentava). O encontro entre eles tem um papel importante na consolidação de 

uma amizade entre Mio e Eugene. Como observo no próximo capítulo, é atribuída 

uma  importância  fundamental  à  família  entre  os  ciganos  que  fizeram  parte  da 

pesquisa. A família, a rede genealógica comprovada, confere autenticidade.

Segundo, Eugene vivencia a experiência do nomadismo e foi discriminado. 

Eugene nasceu em 1972 na Ucrânia e vive nos Estados Unidos desde 1993, quando 

chega ao país como refugiado com sua família. O músico deixou sua cidade, Kiev, por 

causa do acidente nuclear de Chernobyl, em 1986237. Antes, no entanto, de ir para os 

Estados  Unidos,  ele  pediu  refúgio  em  países  europeus,  como  Polônia,  Hungria, 

Áustria  e  Itália.  Nesse  período,  Eugene  viveu  em  campos  de  refugiados,  não 

conseguindo se estabelecer legalmente em nenhuma cidade europeia.

Por último, Eugene encarna o estereótipo do “cigano artista” que Mio afirma 

em  seu  projeto  identitário.  Ele  é  músico,  compositor,  ator  e  dj.  Durante  uma 

apresentação do músico, Mio chamou minha atenção para a performance de Eugene: 

“Veja só como ele é expressivo... nós ciganos somos performáticos”. A afirmação do 

estereótipo de artista traz consigo outros elementos  considerados característicos da 

237Não  houve  um  reconhecimento  das  vítimas  de  Chernobyl  como  refugiados  pela  comunidade 
internacional. Os Estados Unidos receberam refugiados de Chernobyl como refugiados políticos, 
sendo o acidente nuclear não tipificado nas convenções internacionais de refúgio. Sobre Chernobyl, 
ver o artigo da antropóloga Adriana Petryna, 1995.



identidade cigana, como “intensidade” e “passionalidade”238. No discurso de Mio, os 

ciganos são descritos como pessoas marcadas pela “intensidade” em oposição à apatia 

dos não ciganos:  “O sentimento cigano é arrebatador... Não é uma coisa violenta,  

mas é um sentimento que precisa ser colocado para fora (…). As mulheres quando  

dançam, elas parecem que querem voar com a saia”. 

Realço que a exposição na esfera pública como cigano é marcada por atores 

que “encarnam estereótipos”. Os agentes políticos e ativistas ciganos que se expõem 

enquanto  tais  publicamente  correspondem,  na  maioria  dos  casos,  aos  estereótipos. 

Para concluir, observo que a dinâmica “exposição-estereótipo” também foi observada 

na Argentina e que Mio Vacite tem um lugar na produção discursiva da “elite cigana” 

no que se refere à construção do ativismo cigano na América. Na narrativa do agente 

político Jorge Bernal, o CEC, ao qual Mio esteve vinculado, aparece como a primeira 

associação  cigana  na  América  Latina:  “No  Rio  de  Janeiro,  Brasil,  um  violinista  

romani de origem sérvia chamado Mio Vacite, juntamente com outros – rom e não  

rom -  criou  a  primeira  associação  cultural  romani  chamada (Centro  de  Estudos  

Ciganos), que Mio Vacite também presidiu. (...) Depois da criação da Organização,  

em 1987,  no  Brasil,  a  idéia  foi  trazida  para a  Argentina  em 1989,  onde o  CEC  

238A representação dos ciganos como “familiares”, “nômades”, “intensos” e “passionais” faz parte do 
projeto  identitário  de  Mio  Vacite.  Para  ele,  foi  possível  difundir  essa  representação  através  da  
telenovela Explode Coração de 1995, exibida pela Rede Globo. Mio e seu grupo “Encanto Cigano” 
participaram da novela e a família Vacite colaborou com a pesquisa realizada pela autora Gloria  
Perez. A propósito, existe uma disputa entre a agente política Mirian Stanescon com a autora da  
novela por causa de um personagem. Sobre o tema, ver Fazito 2000. Além de Explode Coração, a 
emissora Rede Globo, sempre no horário nobre de sua programação, transmitiu as telenovelas O Rei 
dos Ciganos, em 1966, e Pedra sobre Pedra, em 1992.  Para vários informantes, a novela Explode 
Coração  prestou  um  serviço  importante  ao  representá-los  positivamente.  Eles  elogiaram 
especialmente o fato da telenovela (apesar de todos os excessos de um trabalho de ficção) conferir  
positividade  aos  diacríticos  ciganos,  como  o  vestuário.  A  propósito,  a  telenovela  acabou 
contribuindo para a consolidação de um “mercado cigano” voltado à realização de shows de música 
e dança cigana e à confecção de roupas e joias.



apresentou a cultura e música romani no Centro Cultural San Martín, um dos locais  

mais importantes da Argentina, a um vasta e alegre platéia de não-ciganos, entre os  

quais alguns membros da nossa comunidade estiveram presentes.” (Bernal 2003:34).

Durante  o  trabalho  de  campo,  Mio comentou  sua  participação,  ao  lado  de 

outros membros do CEC, no evento mencionado acima por Jorge Bernal. Segundo 

Mio, a apresentação musical que ele fez em 1989, e antes disso, a participação de 

Jorge Bernal em evento do CEC no Rio de Janeiro, em 1988, exerceram influência na 

criação da primeira associação cigana na Argentina. O movimento cigano no Brasil, 

nesse sentido, tem um papel na criação da Asociación Identidad Cultural Romani de  

la Argentina AICRA239.

Em outubro de 2009, visitei a AICRA. Com o endereço nas mãos, fui até a 

associação e me surpreendi  quando constatei  que a  localização correspondia a um 

prédio estritamente residencial. A AICRA funciona na casa de Jorge Bernal, sendo a 

sua  família  diretamente  envolvida  na  associação.  Quando  voltei  para  o  Brasil, 

conversei com Mio sobre isso,  ou seja, o caráter familiar  das associações ciganas. 

Segundo Mio, Lolo (como ele chama Bernal), enfrenta as mesmas dificuldades que a 

UCB para mobilizar a “colônia” cigana na Argentina. De forma crítica, Mio observa 

que as associações ciganas são, em geral, associações de uma família: “Cada família  

quer  ter  a  sua  associação,  porque  não  aceitam  se  sobrepujar  a  outro  clã”.  (As 

diferenças de clã e origem nacional justificam para os ciganos o desacordo e a não 

associação). No trecho acima destacado de um artigo de Jorge Bernal, ele observa que 

239 A AICRA é  oficialmente  fundada  em 2000,  na  cidade  de  Buenos  Aires  por  Jorge  Bernal.  A 
antropóloga Agustina Carrizo-Reimann reconhece a AICRA como a única associação cigana, que se 
coloca na esfera pública na Argentina. Ver Carrizo-Reimann, 2011.



a apresentação de ciganos brasileiros no Centro Cultural San Martín, na Argentina, foi 

assistida por um vasto público de não ciganos e alguns ciganos. A pouca participação 

de  ciganos  em  eventos  de  publicização  da  identidade  cigana,  assim  como  nas 

associações, será discutida no próximo capítulo. Porém aqui interessa observar que os 

ciganos  cujos  valores  não  lhes  permitem  aceitar  a  autoridade  de  outro  “clã”  e 

participar desses eventos não imaginam uma comunidade cigana, tal como os agentes 

políticos. Eles afirmam a diferença e evidenciam separatismos240. 

4.5 Minorias visíveis e invisíveis: ciganos no Canadá?

O trabalho de Ronald Lee como escritor tem um papel importante no que se 

refere à produção bibliográfica sobre ciganos no Canadá.  Os artigos de Ronald Lee 

oferecem um panorama sobre os  ciganos  no  Canadá.  A série  de  “The Gypsies  in 

Canada: An Ethnological Study,” publicada na revista da Gypsy Lore Society (JGLS)

241,  descreve  as  kumpanias,  termo  que  corresponde  em  certa  medida  à  categoria 

“colônia”, problematizada no capítulo anterior. Como aparece no texto de Ronald Lee, 

kumpania se refere à “comunidade cigana no Canadá”, imaginada a partir de redes 

genealógicas  entre  sujeitos  que  se  definem como  kalderash,  lovara e  machuchia 

(excluindo-se determinadas etnias, como os cales). No discurso nacionalista de Mio, 

“colônia” se refere a todos os ciganos brasileiros, na “intimidade”, o agente político 

utiliza o termo “a roma”, que mais se aproxima de kumpania, e exclui os calons.

240“Separatista” é uma categoria nativa no contexto das associações. Já fechando esta tese, registrei as  
reclamações de Mio em relação à criação de uma associação de  calons, que se coloca no espaço 
público como tal: “Estão jogando fora o meu trabalho. Levei anos para unir os calons e os rom. Um 
dizia  que  o  outro  não  era  cigano...  Tem  que  falar  cigano.  Não  tem  que  separar.  Eles  são  
separatistas...Vou perguntar, vocês são separatistas? Estou há 25 anos unindo os clãs e vocês vem 
fazendo isso!”.

241 Vol.46, nos.1–2 (1969), 38–51; vol.47, nos.1–2 (1969), 12–28; and vol.48, nos.3–4 (1969), 92–107. 



Além dessa série de artigos, publicados no JGLS, mais detalhes sobre os roma 

podem ser  encontrados  no  romance semi  autobiográfico  de  Ronald  Lee  “Goddam 

Gypsy”  (Montreal,  1971).  “O livro  é  uma odisséia  no  mundo  do rom canadense  

fornecendo vinhetas da vida diária rom no leste do Canadá, vinhetas, no entanto, que  

estão marcadas por especulações imprecisas sobre assuntos que não se baseiam em  

observações pessoais do autor” (Salo 1999:32). Diferente de outros textos de Ronald 

Lee, “Goddam Gypsy” tem uma narrativa inconsistente e não normativa. O uso da 

categoria  Gypsy é um exemplo disso. Este livro, quando é relançado, na década de 

2000, ganha um novo título: “E Zhivindi Yag. The Living Fire”.

   Capa original do livro de Ronald Lee, com ele na capa,1971.

No prefácio  à  nova  edição  de  2009,  Ronald  Lee  faz  uma análise  que  me 

interessa explorar nesse tópico: “Canadenses acreditam geralmente que os ‘ciganos’ 



foram extintos ou simplesmente que eles são qualquer desajustado que use brinco e  

bandana, carregue um violino e (...) viaje sem rumo ao redor, rejeitando os valores  

morais  tradicionais  da  sociedade.  Muitas  produções  da  TV canadense  misturam  

ciganos e hippies,  como se os dois termos fossem sinônimos. O mundo Roma era  

desconhecido naquela época e permaneceu assim até após o colapso do comunismo e  

do renascimento da Romaphobia dominante desde o final da Alemanha nazista em  

1945. Isso rapidamente, nas novas democracias após 1990, resultou em perseguição  

física, assassinato e progroms, forçando milhares de Roma a se tornarem refugiados  

de  democracias.  Alguns  milhares  logo  chegaram  aos  aeroportos  canadenses”.  

([1971]2009:vii).

O fato dos ciganos não corresponderem apenas ao estereótipo os “invisibiliza” 

no  Canadá.  Sem  o  estereótipo,  eles  não  são  reconhecidos.  Da  mesma  forma,  o 

antropólogo Andrew Shryock observa que o fato dos beduínos terem deixado de se 

expor no espaço público com suas tendas os invisibiliza na Jordânia: “Sem as suas  

tendas e rebanhos, eles são invisíveis para quem pensa que eles são apenas nômades” 

(1997:39). 

Até 1990, quando a imigração de ciganos do Leste Europeu não era vista como 

uma questão na esfera pública, os ciganos poderiam ser classificados como “minorias 

invisíveis”, termo que no contexto canadense é largamente empregado para se referir a 

minorias  que  não  comunicam  sua  diferença  étnica  no  espaço  público.  Destaco  a 

definição de Mary Kirtz:  “Minorias invisíveis, isto é, os grupos étnicos que não se  

diferenciam racialmente ou culturalmente da nação dominante, e são, portanto, mais  

facilmente  assimilados  (ou,  de  forma  mais  negativa,  desaparecer)  pela  cultura  



predominante.”  (Kirtz 2007:66). Um bom exemplo de minoria nacional invisível no 

país  são  os  ucranianos.  Eles  são  brancos,  cristãos  e  não  possuem  um  vestuário 

“contrastante”  com  o  “padrão  canadense”.  Os  ciganos,  muitos  deles  ucranianos, 

também não comunicam sua “diferença” publicamente.

O conceito de “minoria invisíveil” também se relaciona aos ciganos, porque 

eles dissimulam sua identidade no Canadá. Esse ponto apareceu muitas vezes durante 

o trabalho de campo. Paul Clair observou que os ciganos não declaram sua ciganidade 

no  censo,  embora  isso  seja  possível.  No  censo  canadense  existe  a  categoria 

Gypsy/Roma  para  a  identidade  étnica.  Pode-se  preencher  Gypsy/Roma  para  a 

etnicidade e uma outra identidade para a origem nacional. Segundo Paul Clair e outros 

informantes,  os  ciganos  assinalam  apenas  suas  identidades  nacionais  no  espaço 

público. Eles se dizem ucranianos, húngaros, romenos, iugoslavos e etc, rejeitando a 

identificação como ciganos.

No  RCC,  os  “ciganos  canadenses  nascidos  no  Canadá”  representam  uma 

minoria, mas ocupam posições de liderança na associação. Eles mostram a diversidade 

de ciganos no país e que, de fato, eles podem ser descritos como “minoria invisível”. 

Ronald Lee é “branco” (ele ilustra a foto do livro acima destacada) e seu sobrenome 

não indica ciganidade. Seu pai era um músico kalderash europeu que, ao imigrar para 

o Canadá, toma o sobrenome de sua mulher não cigana. A imigração da família de 

Ronald Lee corresponde ao começo do século XX. Já a da família  da diretora da 

associação  Gina  Csanyi  se  refere  a  um momento  no  qual  muitos  outros  ciganos 

também chegam ao  país:  durante  a  Revolução  na  Hungria  em 1956.  Os  ciganos 

húngaros  representam uma “comunidade cigana” muito  expressiva,  tal  como pude 



observar a  partir  do RCC. Observei  iniciativas da associação para a integração de 

ciganos que chegam no contexto pós-comunismo a esta “comunidade”.

Como no Brasil, muitos ciganos no Canadá tendem a se identificar no espaço 

público  de  acordo  com  sua  origem  nacional.  A  ciganidade  é  dissimulada  por 

corresponder  a  um  estigma.  Alegando  isso,  ciganos  de  comunidades  ciganas  já 

estabelecidas no país reclamaram da repercussão gerada pela chegada de ciganos no 

contexto pós-comunismo. Para eles, a publicidade em torno dos pedidos de refúgio é 

vista  de  forma  negativa.  O  debate  em torno  dos  pedidos  de  refúgio  visibiliza  os 

ciganos. O não interesse de ciganos no Canadá em expor sua ciganidade publicamente 

é um fator para que Ronald Lee não tenha conseguido criar uma associação cigana no 

país. Os ciganos que chegam pedindo refúgio, diferente das “comunidades ciganas” já 

consolidadas no país, criaram as condições para o estabelecimento de uma associação 

cigana na esfera pública. 

No  contexto  da  imigração  que  observei,  e  que  representa  a  maioria  dos 

informantes  no  Canadá,  os  ciganos  vêm  sendo  classificados  como  “comunidade 

visível”  por  causa  da  “cor  da  pele  e  origem nacional”.  “Minoria  ou  comunidade 

visível” é uma categoria que faz parte da burocracia canadense e que, para ser melhor 

compreendida,  deve  ser  relacionada  ao  contexto  multicultural  canadense.  Como 

observa Homi Bhabha, “esse discurso multicultural é a base da construção ideológica  

da nação canadense baseada na diferença e dependente do conceito de comunidade.  

Comunidade, afetada pela diferença, se tornou uma estrutura que é muito difícil de  

deslocar para o privado e o pessoal”.  Bhabha descreve o conceito de comunidade 

nesses termos: “O espaço metropolitano se caracteriza como o território da minoria,  



ameaçando  demandas  de  civilidade;  no  mundo  transnacional  isso  se  tornou  um  

problema de fronteira do sujeito da diáspora, do migrante, do refúgio”. (1998:231). 

Devido a  esse  obstáculo,  Bannerji  explica  que  imaginar  uma comunidade implica 

fazer um projeto em que a diferença seria apenas diferença cultural. No entanto, esse 

obstáculo é a consequência de uma diferença enraizada na noção de raça. É nesse 

ponto  que nasce o discurso multicultural.  Como menciona  Bannerji,  esse discurso 

multicultural é baseado na diferença, uma diferença que é criada pela comparação e 

contraste de possíveis sujeitos “canadenses”. Mas a cor foi traduzida para a linguagem 

da visibilidade. O novo sujeito social e político canadense foi apelidado de “minoria 

visível”,  ao  enfatizar  de  tal  forma  as  características  do  não  branco,  que,  como 

resultado lhe dá visibilidade de uma maneira que não se aplica aos brancos, e por isso 

ele seria um jogador politicamente minoritário (2000:30).

A definição dos ciganos como uma “minoria visível” tem consequências para o 

reconhecimento  da  ciganidade  no  IRB.  No  contexto  das  audiências,  a  identidade 

cigana é comunicada pela “cor da pele e origem nacional”. Os informantes que tinham 

a  pele  “morena/dark”  e  nacionalidade  de  países  europeus  não  eram  geralmente 

questionados  sobre  sua  etnicidade.  Já  os  ciganos  brancos  e  de  olhos  claros  eram 

potencialmente mais questionados sobre sua identidade étnica. O que o IRB entende 

como marcador da ciganidade? Isso não foi observado por mim como uma questão, 

porque os meus interlocutores tinham todos eles a pele “morena/dark”. Paul Clair, no 

entanto, me informou que os ciganos “brancos” são orientados a dizer, para confirmar 

sua  identidade  no  IRB,  que  eles  são  membros  de  determinados  “clãs”;  possuem 

“rituais de limpeza e funerários específicos”. Na página do RCC é possível encontrar 



o modelo normativo para a identidade cigana adotado pelo IRB.

No contexto do IRB, a  aceitação desse modelo normativo tem implicações 

positivas para os  reclamantes  a  refúgio,  quando estes são “brancos”,  resolvendo a 

questão do reconhecimento da ciganidade. Porém, em outras situações, a concordância 

com o projeto identitário do RCC tem consequências controversas. Estou me referindo 

a  um caso  que  explicita  o  reconhecimento  canadense  do  uso  do  termo  roma em 

detrimento de Gypsy. Em agosto de 1997, em Toronto, um grupo de aproximadamente 

vinte  skinheads neonazistas realizaram uma manifestação em frente ao hotel e casas 

de  moradores  ciganos.  Os  manifestantes  usavam  máscaras  e  marchavam  com 

bandeiras estampadas com suásticas nazistas e cruzes de ferro. Eles gritavam palavras 

contra os ciganos, erguiam cartazes escritos “fora, ciganos, fora!” e “buzine se você 

odeia  ciganos” e se saudavam ao estilo nazista. Três meses mais tarde, seis desses 

manifestantes foram acusados de “promoção ao ódio” em relação a um grupo étnico, 

mas  após  anos  de  apelos  e  absolvições,  o  resultado  final  terminou  sem qualquer 

condenação (Makin 2003). O juiz não reconheceu a ação movida pelo RCC, porque a 

associação é de Roma e a manifestação se posicionava contra os Gypsies. Quer dizer, 

o juiz não reconheceu a ação da associação com o argumento de que esta representa os 

Roma e os manifestantes se dirigiam aos Gypsies.

4.6 Codificação escrita e oralidade

O projeto  identitário  do  RCC está  codificado  em textos,  muitos  dos  quais 

acessíveis no site da associação, que produz literatura escrita sobre ciganos tanto em 

língua inglesa quanto em romani. Diferente do RCC, Mio Vacite não tem interesses na 



codificação  escrita.  Apesar  de  produzir  cartas,  documentar  toda  a  história  de  sua 

associação e ler livros sobre ciganos, ele não quer codificar em textos o seu discurso 

oral e a língua romani, como vimos no capítulo anterior. Em resumo, a língua, para 

ele, deve permanecer oral e suas narrativas também. Mais do que afirmar a oralidade, 

o agente político rejeita a textualização. 

Em “Nationalism and the genealogical imagination: oral history and textual 

authority  in  tribal  Jordan”  (1997),  o  antropólogo  Andrew Shryock  apresenta  uma 

abordagem que me interessa para pensar o processo de codificação escrita da língua 

romani e de narrativas sobre os ciganos no Brasil e Canadá. Shryock estudou tribos 

Balga  da  Jordânia  (de  Swaysa)  e  registrou  o  trabalho  de  homens  beduínos  que 

codificavam a  tradição  histórica  local  que,  até  então,  só  existia  no  discurso  oral. 

Analisando, portanto, a passagem da história oral para a escrita, Shryock observa que 

a  textualização  apresenta  uma  tensão  na  necessidade  de  se  adaptar  um  discurso 

tradicional,  baseado na luta entre  genealogias,  histórias de guerra e poesia,  para a 

cultura da imprensa moderna que é pública e nacionalista. 

No contexto do RCC, não observei essa tensão. O projeto identitário do RCC 

atende às demandas da codificação escrita. Como vimos, Ronald Lee e outros agentes 

políticos construíram uma narrativa nacionalista na qual os ciganos tem uma origem, 

passado e unidade. Na UCB, entretanto, essa tensão pode ser observada, uma vez que 

o  projeto  identitário  de  Mio  Vacite  é  marcado  por  disputas,  contradições  e 

inconsistências. A construção de uma narrativa textual ao longo desta tese, a partir do 

discurso oral do agente político, evidencia essas contradições. Ao mesmo tempo, que 

o  projeto  identitário  supõe  uma  unidade  nacional,  ele  está  sujeito  a  diferentes  e 



opostas  versões.  Esse é  o  caso da língua  romani,  que,  como vimos,  não deve ser 

codificada  através da escrita para proteger a “intimidade cultural”, mas deve passar 

por uma padronização para que ciganos de diferentes países possam se comunicar.

 Andrew  Shryock  argumenta  que  o  discurso  oral  não  pode  virar  textual, 

porque, dessa forma, ele não poderia manter sua maleabilidade para incluir ou excluir 

palavras,  personagens,  categorias  e  etc.  A  codificação  escrita  do  discurso 

descontextualiza o discurso, o abstrai, fixando diferentes frases em um único discurso. 

Opondo-se  à  textualização,  o  discurso  oral  não  pretende  eliminar  as  diferenças  e 

contradições.  Daí  a  dificuldade  que  tive  em  sistematizá-lo.  Essa  dificuldade, 

vivenciada por Sherry Ortner (1989), é comentada por Shryock, para quem “qualquer  

acadêmico  ocidental,  versado  nas  ciências  sociais  e  humanidades,  pensaria  em  

termos  dessa  tipologia.  Mas  isso,  na  verdade,  resulta  da  aplicação  de  uma 

metodologia textual  à  fala que  radicalmente  contradiz  as  convenções  sobre como  

fazer  histórias  orais.  Testemunhos  são  tirados  de  contextos  falados  e  efêmeros  e  

consolidados no ato de anotá-los. Sua consistência é então estabelecida ao justapor  

ou combinar com falas separadas que normalmente ou resistiriam à comparação ou  

seriam  determinadas  de  modo  flexível  por  mudanças  na  plateia  do  falante”.  

(1997:29).

Shryock afirma que tais  contradições  e  flexibilidade  tornaram as  narrativas 

orais na Jordânia relevantes na construção de discursos anticoloniais. A tradição oral 

das tribos não está codificada em um tempo histórico e único discurso. A perspectiva 

de Shryock me permite considerar que a resistência à codificação escrita é uma forma 

de  garantir  o  lugar  do  “desacordo”  na  construção  intelectual  sobre  os  ciganos 



(tornando o discurso mais aberto à negociação e disputa).

A resistência de Mio Vacite à codificação escrita não impede sua articulação 

com agentes políticos que possuem um papel importante na construção de textos sobre 

a nação cigana, como Ian Hancock, nos Estados Unidos, e Jorge Bernal, na Argentina. 

A  UCB  é  associada  a  International  Roma  Federation,  associação  fundada  por 

Hancock,  e  ao  Consejo  de  las  Asociaciones  y  Kumpanias  Rrom de  las  Americas 

SKOKRA242, criada por Jorge Bernal. A UCB está, portanto, ligada a uma federação 

mundial de associações ciganas e a uma federação regional na América243. Mas, de que 

maneira a UCB dialoga e se articula com essas associações e agentes políticos? A 

competência  da  língua  romani permite  que  Mio  Vacite  tenha  acesso  a  redes  de 

ativismo supralocal.  Como fala e, especialmente,  escreve em  romani,  Mio pode se 

comunicar com agentes políticos de vários países, conectando-se com membros de 

uma “elite cigana” na diáspora244. 

O registro dessa comunicação em romani pode ser encontrado, por exemplo, 

na literatura produzida por Jorge Bernal. Em “Le Paramícha le Trayóske (Le Cuentos 

de la Vida), livro bilíngue - espanhol e romani, Bernal cita o trecho de uma mensagem 

em romani enviada por Mio Vacite através de fita cassete: “Meu nome é M. V. [Mio  

Vacite], e eu sou o presidente do Centro de Estudos Ciganos, aqui no Brasil. Lolo e  

parentes, o que eu posso dizer para você e sua família é que sejam felizes com a ajuda  

de Deus...”.  (“Me akharáv ma M. V.  [Mio Vacite], tay sem o Presidente do Centro  

242 A dissonância entre o nome e a sigla tem a ver com a tradução do romani para o espanhol. O nome 
em romani é Saveto Katar le Organizatsi ay Kumpeniyi Rromane anda l´Americhi SKOKRA.

243A agenda definida nos WRC informa estas  associações.  Porém existem questões  discutidas  em 
encontros regionais – América Latina – que também orientam a agenda política dessas associações. 

244Ian Hancock vive nos Estados Unidos, mas nasceu na Inglaterra. Sua mãe é romanichal e seu pai 
kalderash  de ascendência húngara. Jorge Bernal é  kalderash de família russa. Ambos podem ser 
descritos como membros de uma “elite cigana”. 



Cultural  (port.)  Rromanó,  kathé  ánd’o  Brazíw  (port.).  Lólo  tay  kumpánio,  so  te  

vacharáw túche ay chirá familiáche, te avén baxtalé, te pomozhíl tuméndje o Del...

[original em romani]) (Bernal 2005:32). 

A oralidade  é  afirmada  de  várias  maneiras,  como  nessa  gravação  a  Jorge 

Bernal. Considero que a recusa à codificação escrita também é uma forma de Mio 

defender o seu poder como sujeito que conhece a língua oral e, por isso, pode atestar 

autenticidade. A língua cria uma “comunidade imaginada”. Observei essa comunidade 

a partir de agentes políticos que, através da oralidade ou da escrita, mobilizam a língua 

em  suas  performances.  Noto  que  a  importância  da  língua  romani para  o 

estabelecimento de conexões entre a “elite cigana” não reside apenas em seu caráter 

instrumental, ao garantir a comunicação entre os atores, mas sim no valor simbólico 

da língua como sinal de distinção étnica dentro da “comunidade cigana imaginada”. A 

língua,  nesse sentido,  pode não determinar  a posição dos sujeitos,  mas certamente 

contribui para a estruturação de uma hierarquia no contexto das redes de ativismo e 

nacionalismo  cigano.  Quanto  a  isso,  observo  que  é  bastante  significativo  que  as 

posições de poder, reconhecimento e status no contexto dessas redes sejam ocupadas 

por falantes do  romani.  Além de falarem o  romani,  como já observado nesta tese, 

todos os agentes políticos mencionados acima são indivíduos cuja profissão consiste 

em  larga  medida  no  manuseio  da  língua,  mesmo  que  não  seja  o  romani.  Isso 

certamente  contribui  para  a  produção  de  narrativas  e  discursos  públicos  sobre  os 

ciganos (Lee 2000; Hancock 2002; Bernal 2002, 2005; Vacite 2012).

Brasil e Canadá

Existem três diferenças entre os projetos do RCC e da UCB que devem ser 



destacadas.  Isso  porque  elas  também dizem  respeito  a  dinâmicas  observadas  nas 

sociedades brasileira e canadense. Primeiro, Ronald Lee e outros agentes políticos do 

RCC afirmam o caráter  construído da identidade cigana defendida em seu projeto 

identitário. A ideia de que agentes políticos estão construindo narrativas para a nação 

cigana  e  seu  papel  para  os  pedidos  de  refúgio  é  explícita.  De  forma distinta,  na 

associação brasileira, Mio Vacite  naturaliza seu discurso sobre a identidade. O agente 

político  demanda  o  reconhecimento  de  seu  projeto  identitário  em  razão  de  sua 

autenticidade  étnica  e  afirma que sua associação é  uma associação cultural  e  não 

política.  A  negação  da  política  e  o  seu  posicionamento  como  porta-voz  da 

autenticidade cigana foram observados (sendo muito clara na categorização “ciganos 

inautênticos”, “genéricos”, “profissionais” e etc). Na UCB,  prevalece o discurso que 

afirma uma “verdadeira identidade cigana”, sem interesses políticos e com motivações 

fundamentalmente ligadas à proteção da “nação cigana”. A concepção de projeto não é 

explicitada.  Segundo,  o  projeto do RCC codifica através  da escrita  tanto a  língua 

romani  quanto  narrativas  sobre  os  ciganos.  A  associação  tem  interesses  na 

normatização do discurso e sua adequação à narrativa nacionalista, segundo a qual as 

nações devem ter uma origem e um passado definidos. Essa codificação, que implica a 

publicização da língua romani e afirma a origem indiana, é combatida pela UCB. Mio 

Vacite  valoriza  a  oralidade  e  o  discurso  inconsistente  sobre  a  origem cigana.  Por 

último, destaco que no RCC, os ciganos são situados discursivamente como minoria 

étnica no contexto do multiculturalismo canadense. Na UCB, entretanto, os ciganos 

são  afirmados  como  minoria  étnica,  mas  parte  constitutiva  da  nação  brasileira  e 

cidadãos brasileiros. Melhor dizendo, Ronald Lee reivindica o reconhecimento dos 



ciganos  como  refugiados  e  membros  das  comunidades  de  imigração  que  se 

constituíram no Canadá, enquanto Mio Vacite demanda o reconhecimento dos ciganos 

como brasileiros. Essas diferenças merecem ser exploradas em um novo trabalho. 

Conclusão

Os agentes políticos disputam o controle pela codificação da identidade cigana 

em símbolos, narrativas e discursos. Neste capítulo, foi possível observar que cada 

projeto político tenta definir os seus diacríticos como autênticos, evidenciando que o 

conceito  de  autenticidade  é  marcado  por  relações  de  poder.  Quero  dizer  que  a 

“autenticidade” é sobretudo evocada em contextos de disputas. No Canadá, onde o 

RCC até o momento tem uma posição hegemônica na produção de discursos públicos 

sobre os ciganos, acusações de inautenticidade não são visibilizadas. No Brasil, no 

entanto, a ideia de autenticidade é mobilizada publicamente para desqualificar agentes 

políticos  concorrentes  e  possíveis  sujeitos  de  direitos.  Os  projetos  identitários 

explorados ao longo da tese indicam que os agentes políticos procuram construir seu 

discurso  como autêntico  para,  desse  modo,  normatizar  a  ciganidade  e  controlar  a 

produção da etnicidade. 



CAPÍTULO 5

ESTEREÓTIPOS EM FOCO: “INTIMIDADE CULTURAL”

E IDENTIDADE CONFRONTACIONAL

Diferente  dos  capítulos  sobre  as  associações  ciganas,  nos  quais  foram 

apresentados projetos de identidade comum, este capítulo apresenta discursos sobre a 

alteridade.  Aqui  passo a  lidar  com os  contextos  etnográficos  nos quais  observei  a 

afirmação  de  particularismos  étnicos,  que  confrontam  o  discurso  nacionalista 

mobilizado pelo RCC e UCB. Nesses contextos,  além de observar a afirmação de 

particularismos  identitários,  observei  a  afirmação  de  estereótipos,  incluindo 

estereótipos  “negativos”  e  combatidos  pelas  associações,  como  “ladrão,  velhaco  e 

trapaceiro”. Assim, se por um lado, no âmbito da UCB e do RCC, os estereótipos são 

negados em termos de auto representação pública, por outro, no contexto das redes de 

informantes  não  envolvidos  nas  codificações  políticas,  eles  podem ser  afirmados, 

inclusive  como  marcadores  étnicos.  A  identidade  cigana  é  afirmada  a  partir  da 

oposição  com  os  gadjos,  como  indica  a  literatura  sobre  ciganos  (Okely  1983; 

Sutherland  1975)  e,  mais  do  que  isso,  a  partir  do  confronto  com  não  ciganos  e 

ciganos.  Concebida  a  partir  da  “intimidade  cultural”,  a  identidade  cigana  é 

confrontacional.

Neste  capítulo,  focalizo  dimensões  da  cultura  cuja  existência  não  é 

oficialmente  reconhecida  pelos  agentes  políticos.  Mais  especificamente,  focalizo 

estereótipos  que  as  associações  ciganas  negam  existir  em  termos  de  auto 

representação, mas que são reconhecidos e agenciados pelos atores no seu cotidiano. 



Explorando  estereótipos,  procuro  questionar  quando eles  são  acionados?  Quem os 

aciona? Como os atores lidam com eles? Estas são perguntas que, para o antropólogo 

Michael  Herzfeld,  devem  ser  feitas  nos  estudos  antropológicos  que  abordam 

estereótipos, caso se queira avançar na maneira como eles costumam ser considerados, 

isto é, dispositivos que delimitam oposições e hostilidade. Como Herzfeld argumenta, 

“a maioria dos discursos antropológicos sobre estereótipos é feita a partir de uma  

perspectiva de grupos fronteiriços e de hostilidade mútua. Mas essas abordagens são  

vulneráveis à acusação de binarismo estático a não ser que estejam contextualizadas  

como ação social”. (1997:26).  Considero  a  perspectiva  de  Herzfeld  (1997;  1985) 

fundamental  neste  capítulo,  porque ele  privilegia  uma  análise  contextualizada  que 

rompe  com  estáticos  binarismos  ao  se  interrogar  sobre  como  os  atores  usam  os 

estereótipos  em  suas  negociações  de  poder.  Essa  perspectiva  é  adequada,  porque 

pretendo mostrar que os estereótipos em torno dos ciganos são usados de forma plural, 

sendo agenciados e performados de diversas maneiras. Para tanto, exponho os dados 

etnográficos que mostram como os atores tomam as normas sociais e jogam com elas, 

dobram-nas e integram-nas em suas performances (Herzfeld 1997). 

5.1 Particularismos étnicos e nacionalismo cigano

Durante a pesquisa,  observei a imaginação nacionalista  do RCC e da UCB 

sendo confrontada com a afirmação de particularismos. Nos contextos descritos na 

introdução  desta  tese  como  “fora  da  esfera  pública”  e  em  diferentes  eventos 

organizados por essas associações, tive a oportunidade de conversar com pessoas que 

se mostraram críticas aos projetos identitários e sua consequente produção discursiva. 



Em  2010,  participei  da  oficina  do  “Prêmio  Culturas  Ciganas”,  realizada  pelo 

Ministério da Cultura MinC em parceria com a UCB245. Nesta oficina, assim que o 

representante do estado terminou de falar publicamente que o Prêmio contemplava 

ciganos rom e calon e que estes eram iguais, a senhora cigana que estava ao meu lado 

chamou minha atenção. Ela queria me falar que, diferente do que estava sendo dito, os 

calons não eram como os roma. [Conheci essa senhora, que passo a chamar de Aniya, 

durante a oficina.  Fomos apresentadas por Mio que, como sempre fazia, explicitou 

minha condição de pesquisadora. Durante todo o evento, Aniya procurou expressar 

sua opinião, sempre em um tom de confidencialidade]. Enquanto tomava nota, Aniya 

me informava que era kalderash e que considerava os calons diferentes: “Os calons 

são de outra raça. Eles vivem em barracas (…) não tem o mesmo valor”. Apontando 

para  Mio  e  seus  filhos,  ela  continuou  observando:  “Dessa  raça  é  mais  próxima 

[lembrando que Mio é horahano], a fala é um pouco diferente, mas kalderash pode se  

casar com horahano, matchuia, lovara, menos com calon. Cigana nenhuma casa com  

calon”. Nesse depoimento, kalderash, matchuia, horahano, lovara e calon são “raças” 

diferentes,  mas  que  são,  excetuando-se  os  calons,  “próximas”,  compartilhando  a 

mesma língua (com variações na pronúncia). 

O depoimento  que afirma a diferença entre  ciganos  roma e  calons não foi 

destacado  como uma prova da  existência  de  diferenças  identitárias  incontornáveis 

245Através da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural SID, o MinC realizou oficinas nos 
estados brasileiros com o objetivo de informar e esclarecer sobre as inscrições ao “Prêmio Culturas  
Ciganas”. Segundo Mio Vacite, o Rio de Janeiro foi o único estado no qual foram realizadas duas  
oficinas:  em  maio  de  2010,  no  Parque  Garota  de  Ipanema,  no  Arpoador,  em  parceria  com  a 
Fundação Santa Sara Kali; e em junho do mesmo ano, no Circo Crescer e Viver, na Praça Onze, em 
parceria com a União Cigana do Brasil. Para Mio, a realização de duas oficinas pelo MinC mostra o 
reconhecimento da existência de projetos políticos distintos no Rio de Janeiro. Ele observou que “já 
chegou ao governo federal a notícia de que no Rio os ciganos estão divididos”.



entre eles. Considero inclusive que essas diferenças não são rígidas, ao contrário do 

que informou a maioria dos informantes, como Aniya: “Nós não nos misturamos com 

brasileiros e com os calons. Ninguém vai em festa de brasileiro (…) Nunca vi uma  

casa desses calons (…) A gente não se mistura. É como na novela, se uma cigana sair  

de casa, ela sempre sai acompanhada (…) Para sair tem que comunicar (…) E não  

pode mentir, porque tem a jura”. A narrativa de Aniya realça o controle das mulheres, 

evidenciando como se constrói a distância entre os ciganos calons e roma e entre estes 

e os “brasileiros” – categoria utilizada para descrever os não-ciganos246.  Considero 

essa distância, entretanto, bem mais contextual e condicionada por relações sociais, 

históricas e de poder. Assim, embora os atores afirmassem um enorme controle das 

fronteiras  étnicas,  observei  fluxos  de  casamentos  e  relações  entre  roma e  calons, 

ciganos e gadje (a propósito, existem trabalhos antropológicos que informam sobre o 

casamento  com  não  ciganos,  analisando  a  retórica  da  “pureza  étnica”,  isto  é,  a 

afirmação da não existência de relações de parentesco com não ciganos; ex.: Okely 

1984; Stewart 1997). 

Nesse sentido, meu objetivo ao destacar o depoimento de Aniya, a senhora que 

participou  da  oficina,  não  é  reificar  o  discurso  nativo  que  afirma  a  existência  de 

fronteiras  étnicas  rigidamente controladas,  mas sim problematizar  a resistência  dos 

246O  uso  da  categoria  brasileiro(a)  para  se  referir  aos  gadje não  tem  a  ver  com  uma  possível 
identificação dos ciganos com outros estados nacionais. Durante o trabalho de campo, observei que 
essa categoria era utilizada pelos  calons e  roma. A antropóloga Agustina Carrizo-Reimann (2011) 
constatou que os ciganos roma da Argentina se referem aos argentinos não ciganos como “creole” 
(termo  utilizado  para  descrever  os  filhos  de  europeus  nascidos  nas  colônias  espanholas  e 
responsáveis  pelas  independências  nacionais).  Para  Carrizo-Reimann,  o  uso  de  “creole”  é  um 
dispositivo linguístico para evidenciar a distância entre ciganos e gadje. Considerando o discurso de 
Jorge Bernal, presidente da AICRA, a identidade cigana em termos de arena pública na Argentina, 
se  aproxima  de  outras  identidades  étnicas  no  país,  como a  das  populações  indígenas;  que  nos 
projetos  nacionais  de  independência  dos “creole”  deveriam se  assimilar  culturalmente  (sobre  o 
pioneirismo do nacionalismo crioulo e seus projetos, ver Anderson 2008). 



atores ao processo de codificação pública da identidade cigana.  Em outros termos, 

quero explorar aqui a resistência dos informantes à produção de discursos públicos. 

Antes,  no entanto,  de explorar  a  resistência  dos atores,  esse conceito  merece  uma 

observação,  baseada  no  que  a  antropóloga  Sherry  Ortner  argumenta  sobre  ele: 

“Resistência era uma categoria relativamente sem ambiguidades, metade da simples  

dominação binária aparente versus resistência. Dominação era relativamente fixa e  

institucionalizada dessa forma. Esse binário foi se refinando (mas não foi abolido) ao  

questionar  ambos  os  termos  (…)  Acho  que  resistência,  mesmo  no  seu  auge  de  

ambiguidade,  é  uma categoria  razoavelmente  útil,  se  nada mais pelo fato  de que  

destaca  a  presença  de  e  o  jogo  de  poder  na  maior  parte  de  formas  de  

relacionamentos e atividades. Além disso, não somos obrigados a decidir de uma vez  

por  todas  se  qualquer  ato  dado  cabe  num  enquadramento  delineado  chamado  

resistência”. (1995:174). Considerando isso, não estabeleço uma polarização entre, de 

um lado, o projeto identitário das associações (dominação) e, de outro, o discurso de 

crítica (resistência) dos atores que confrontam os empreendedores étnicos. Os dados 

etnográficos  não indicam uma oposição absoluta entre eles.  Aniya,  a senhora cujo 

depoimento foi destacado acima, apoiava a liderança política de Mio Vacite (um dos 

motivos  pelos  quais  ela  participava  da  oficina  e  de  eventos  da  UCB),  mas  não 

reproduzia o seu discurso nacionalista unificador e igualitário. 

Aniya criticou duramente o projeto nacional da UCB, que prevê a inclusão dos 

calons como equivalentes aos roma. A ideia de uma igualdade abstrata entre eles não 

era  aceita  por  Aniya.   Ela  elogiou,  no  entanto,  o  fato  deste  mesmo  projeto  não 

estabelecer uma equivalência entre “ciganos étnicos” e “ciganos espirituais”. Como 



vimos, para Mio Vacite, os “ciganos espirituais” devem ser apenas “colaboradores e 

admiradores da cultura cigana”. Destaco que Aniya não apoia o projeto identitário de 

Mirian Stanescon. Como cartomante e realizadora de festas ciganas, ela reclamou do 

crescimento e projeção dos “ciganos espirituais” no espaço público. Do seu ponto de 

vista, Mirian Stanescon tem sido responsável pela promoção desses ciganos e, dessa 

forma, vem prejudicando o mercado de trabalho dos “ciganos de sangue”: “Não tinha  

essa  concorrência...  A  Mirinha  nos  ferrou!”  [Aniya  se  refere  a  Mirian  Stanescon 

como Mirinha, por causa de suas relações familiares. A propósito, as críticas dirigidas 

a Mirian e que se relacionam à sua não legitimidade como representante e disputas 

pelo mercado da cartomancia e festas ciganas não impedem que elas tenham boas 

relações familiares]. 

A  diferença  entre  os  “ciganos  de  sangue”  e  os  “ciganos  espirituais”  foi 

realçada por Aniya. Ela se referiu a si mesma como “cigana de sangue” várias vezes e 

apontando para algumas das pessoas que participavam da Oficina, comentou: “aquela 

ali  não é  cigana.  A gente  não usa essas  saias  e  cara de cigano é diferente  (…)  

[Perguntei como é a cara de um cigano?] Não é assim, olha só! [apontando para uma 

mulher que se afirmava cigana]  A gente conhece cigana, porque cigana é diferente.  

Pode  escrever”.  Acredito  que  meu  trabalho  de  pesquisa  foi  visto  por  certos 

informantes como uma oportunidade para ter o seu ponto de vista divulgado. Durante 

nossa conversa, Aniya disse “pode escrever!”, “essa é a verdade!” várias vezes e me 

perguntou se o que ela estava me dizendo ia ser publicado. Ela tinha interesse na 

divulgação e lamentou que eu não fosse “repórter”  para colocar suas palavras  nos 

jornais. Abordando o interesse na publicização de sua opinião, Aniya me falou que 



tinha conversado com uma repórter durante a oficina organizada pelo MinC no Rio de 

Janeiro, mas em parceria com a Fundação Santa Sara Kali FSSK. Aniya me informou 

que falou com a repórter que cobria o evento sobre a inautenticidade étnica de seu 

púbico. Segundo ela, esta oficina teve um público predominantemente formado por 

“ciganos espirituais”,  o que foi “denunciado” por ela  para a  repórter.  Além disso, 

Aniya disse que expressou sua opinião em relação aos calons: “Os calons não tem o  

mesmo valor (...) Eles são chucros” (a referência aos calons como chucros tem muito 

a ver com a sua associação ao nomadismo, visto como um modo de vida rústico e 

primitivo).

5.1.1 “Comunidade de discordância” e unidade perdida

Analisando o discurso de Aniya, considero que ela e os principais informantes 

deste capítulo não oferecem uma narrativa concorrente aos empreendedores étnicos. 

Eles resistem, porém, ao processo de codificação política afirmando a diferença e o 

desacordo. Com outros termos, eles não buscam uma posição na esfera pública como 

agentes políticos, mas, como ciganos, se interessaram em opinar sobre o que se fala, 

se  legisla  e  se escreve  sobre eles.  O processo de codificação política,  no Brasil  e 

Canadá, ao ignorar aspectos que são considerados fundamentais pelos atores, como as 

diferenças entre “clãs”, “tribos” e “etnias”, tem sido criticado por ciganos que não 

estão comprometidos com a agenda dos agentes políticos. Esse é o caso de Katrina.

Katrina é refugiada em Toronto. Na introdução desta tese, observo que ela é 

eslovaca  e  nasceu  em 1985.  Conheci  Katrina  no  RCC,  onde  ela  se  informava  e 

resolvia questões ligadas à sua situação imigratória no Canadá. Associada ao RCC 



para utilizar o seu serviço burocrático, Katrina não participa das atividades políticas e 

públicas da associação. De maneira geral, ela sempre se mostrou e falou de forma 

muito positiva sobre a associação, elogiando especialmente o trabalho de explicação 

dos  códigos  burocráticos  do  Immigration  Refugee  Board  IRB.  Observei  Katrina 

conversando com Paul Clair sobre o IRB, mas de forma mais ampla sobre o Canadá e 

suas  instituições.  Para  Katrina,  o  RCC contribuiu  para  o  desenvolvimento  de  sua 

competência cultural no país. Isso, entretanto, não significa dizer que ela não tenha 

críticas à associação. Katrina expressou a sua vontade para que no meu trabalho fosse 

observado que  ela  discorda  ou  não reconhece  os  ‘denominadores  comuns’  para  a 

identidade cigana definidos pelo RCC. Para Katrina, os ciganos que afirmam esses 

‘denominadores’ fazem parte de uma elite cigana cujo academicismo e nacionalidade 

canadense  a  torna  como  os  gadje.  Segundo  Katrina,  Gina  Csanyi  e  Ronald  Lee 

mobilizam símbolos e discursos que não são reconhecidos por ela. A dissonância entre 

sua concepção sobre a ciganidade e o que eles dizem é explicada pelo fato deles serem 

canadenses e letrados. Katrina falou que Gina Csany e Ronald Lee “pensam como 

canadenses”.  Para  ela,  eles  são  tão  distantes  quanto  os  gadje.  (Essa  distância  é 

marcada  pelas  acusações  de  que  os  agentes  políticos  se  aproveitam  do  “drama 

cigano”. Como elite, eles se articulam com e “pensam” como não ciganos).  Embora 

Paul Clair não se afirme cigano (ele tem, no entanto, uma avó cigana da República 

Checa, onde ele nasceu), é visto como alguém mais próximo, porque fala eslovaco e 

checo. Katrina tem uma forte identificação com a sua língua nacional – o eslovaco.

Excetuando-se o trabalho burocrático da associação, que Katrina dizia atender 

totalmente as suas expectativas, todas as demais atividades eram criticadas por ela. 



Melhor dizendo, Katrina as ignorava, porque não lhes diziam respeito. Ela me disse 

que eram atividades  de canadenses  (“coisas de canadenses”)  e,  quando envolviam 

ciganos, eram os de “tradição cigana húngara e kalderash”. O que dizia respeito à 

Katrina  no  RCC  era  o  serviço  burocrático  que  envolvia  questões  pragmáticas, 

objetivas e fundamentais para os seus interesses e que, além disso, poderia ser feito 

em  sua  língua  nacional.  A  comunicação  em  eslovaco  não  garantia  apenas  o 

entendimento  da  língua,  mas  também  dos  códigos  culturais.  Katrina  e  outros 

refugiados  informaram  sobre  como  era  importante  ter  alguém  (Paul  Clair)  que 

conhecesse muito  bem a sociedade canadense,  mas que compartilhasse uma pauta 

cultural próxima a deles. Contudo, Paul Clair não era visto como cigano. Em Toronto, 

a identificação étnica de Katrina, como ela mesma afirmava, se limitava aos membros 

de seu “clã”, isto é, sua “família” cuja estrutura social no Canadá compreende de 20 a 

55 membros relacionados através de parentesco e casamento247. Por que não participar 

de eventos do RCC? Analisando os dados, observo que Katrina tinha um profundo 

desinteresse em se socializar com ciganos que não fossem de sua família ou eslovacos

248.

Os antropólogos Lenka Budilová e Marek Jakoubek evidenciam a importância 

atribuída a “comunidade local”, baseada em laços de parentesco e ancestralidade, para 

seus informantes ciganos da Eslováquia e República Checa: “Uma das coisas mais  

247  Esse número é estimado com base nas pessoas que conheci e nas que foram mencionadas durante 
o trabalho de campo. Boa parte dos familiares de Katrina vive em Hamilton, cidade que fica em 
torno de 60km de Toronto.

248  Quanto a isso, Katrina observou que éramos parecidas, porque ela notou que eu não tinha amigos 
brasileiros em Toronto e não frequentava intencionalmente lugares de “cultura brasileira”, como 
associações e restaurantes. A distância construída em contextos diaspóricos,  diante de pessoas 
com as quais se compartilha identidades comuns, não se opõe à narrativa que focaliza o papel  
dessas identidades na formação de redes de imigrantes. Mas reforça o caráter fragmentado dessas 
redes.



importantes  que  me  chamou  a  atenção  no  início  do  trabalho  de  campo  foi  a  

importância  atribuída  à  família  e  aos  laços  sociais  derivados  de  afiliações  de  

parentesco. Quando o trabalho de campo começou, eu fiquei mais ou menos ligada a  

uma família no assentamento, que era a minha família de acolhimento. Esta foi uma 

boa posição inicial, porque eu comecei a ganhar uma perspectiva de "dentro", uma  

perspectiva dos membros da minha família. Este foi, creio eu, um passo necessário  

para  começar  o  trabalho  de  campo,  e  isso  me  permitiu  conhecer  uma parte  do  

assentamento  muito  bem.  Essa  era  a  parte  onde  os  parentes  de  minha  família  

moravam. No entanto,  logo percebi que por causa deste apego a uma família em  

particular, eu tive dificuldade de acesso a outras famílias. Aos poucos, comecei a  

perceber que a minha família não queria que eu fosse para as partes do assentamento  

onde não viviam seus parentes. Lembro-me de uma série de situações em que minha  

família tentou me impedir de visitar a famílias não relacionadas a ela, afirmando, por  

exemplo: 'Eles não estão em casa', 'Não é uma boa família', ou simplesmente 'não vá  

lá',  'não beba café lá',  etc.  Na realidade,  eu aprendi muito sobre a fragmentação  

social do assentamento por este meio”. (Budilová & Jakoubek 2004:07-08). 

O discurso da fragmentação, a afirmação da diferença e acusações e denúncias 

de inautenticidade étnica não se limitam à etnografia de Budilová e Jakoubek ou aos 

meus informantes Aniya e Katrina. Ao longo do trabalho de campo, foi comum ouvir 

frases como “Eles não prestam”, “Eles não são ciganos”, “Eles já não pensam mais  

como ciganos” e “Você vai perder o seu tempo com eles”. O antropólogo Andrew 

Shryock aborda o desacordo que caracterizou os seus informantes a partir do conceito 

de “comunidade de discordância”: “‘Eles não têm nenhuma história importante’, ele  



avisou, ‘e eles apenas te enganarão e desperdiçarão teu tempo’. Isso era um dizer  

familiar. As tribos Balga são vinculadas uma a outra e às paisagens físicas, por uma  

tradição de disputa. Eles formam uma ‘comunidade de desacordo’, e os pontos de  

contenção entre eles – relembrar as guerras tribais, revindicações conflitantes para  

chegar ao posto de Shayk, controvérsias genealógicas e brigas por terras – são os  

pontos  a  partir  dos  quais  suas  identidades  respectivas  são  mais  integralmente  

elaboradas”  (1997:59). Como os grupos tribais estudados por Shryock na Jordânia, 

considero  que  os  ciganos  fizeram  questão  de  expressar  o  seu  desacordo  e  sua 

diferença,  porque isso tem um lugar central  no que se refere à elaboração de suas 

identidades.  Considero  que  o  desacordo  e  a  resistência  evidenciam  o  lugar  de 

produção da etnicidade. Volto a isso na conclusão desta tese.

O  desacordo  observado  em  minha  pesquisa  tem sido  tratado  por  outros 

pesquisadores como produto de rivalidades internas. Aqui, porém, opto por abordá-lo 

fundamentalmente como resistência à unificação e à construção de narrativas comuns. 

Os dados etnográficos me permitem discordar de autores que atribuem uma unidade 

aos ciganos e concebem as rejeições a essa concepção como resultado de disputas 

internas  ou  falta  de  consciência  étnica249.  Acredito  que  esta  interpretação  é 

equivocada, porque supõe a mesma “unidade perdida no passado” que faz parte do 

discurso nacionalista. 

Como  vimos,  agentes  políticos  que  mobilizam  o  idioma  nacionalista 

atribuem  aos  ciganos  uma  unidade  e  consideram  que  fatores  externos  a  eles  os 

levaram a dispersão e consequente fragmentação. Esses agentes evocam um tempo 

249  No campo da antropologia, o trabalho de Butler (2009), por exemplo, tende a assumir a unidade 
do discurso nacionalista.



histórico no qual os ciganos estavam unidos em harmonia, um tempo que eles querem 

restaurar através da mobilização política. Os atores que criticam essa “(re)unificação”, 

por sua vez, não recorrem a esse passado como um dado relevante na construção de 

sua  identidade  étnica.  Observei  claramente  que  eles  não  possuem  interesse  neste 

passado ou em qualquer outro. Como observou o antropólogo Michael Stewart em 

relação aos seus informantes do Leste Europeu, “para os rom, aspectos essenciais da  

identidade  de  cada  um deles  não  derivam  do  passado,  mas  são  apreendidos  em  

conjunção com seus contemporâneos” (1991:58-59).

Os  atores  que  resistem  à  codificação  não  reproduzem  a  narrativa  de  um 

passado onde todos eram unidos. Ao contrário, eles afirmam a diferença em relação ao 

outro cigano e rejeitam os esforços para a construção de ‘denominadores comuns’. 

Eles contrastam, portanto, com os agentes políticos que procuram harmonizar através 

de uma imagem uniforme e unitária da nação cigana diferentes identidades. 

O  reconhecimento  de  que  os  ciganos  confrontam  esse  discurso 

homogeneizador e harmônico, evocando sua diferenciação e autenticidade étnica, tem 

levado  antropólogos,  no  entanto,  a  naturalizarem  categorias  nativas.  A  minha 

dissertação  de  mestrado,  “Os  ciganos  Calon do  Catumbi...”  (Souza  2006),  é  um 

exemplo  disso.  Não  querendo  generalizar  os  ciganos  a  partir  de  um  contexto 

etnográfico específico,  tomei a categoria nativa “Calons do Catumbi” sem análise, 

descrevendo  os  meus  informantes  como  membros  de  um  “grupo”,  com  limite  e 

extensão determinados, como evidencia o próprio título da dissertação250. 

250Essa crítica foi feita pelo meu atual orientador, Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto, na ocasião da 
defesa de minha dissertação de mestrado. O sociólogo Rogers Brubaker, em seu artigo “Ethnicity 
without groups”, chama de “groupismo” a tendência de enquadrar grupos discretos, agudamente 
diferenciados  internamente,  como  homogêneos  e  delineados  externamente  como  constituintes 
básicas da vida social (...) e unidades fundamentais de análise social (2002:164).



Durante a pesquisa de campo (2004-06), meus interlocutores expressaram que, 

embora fossem  calons,  eles eram diferentes  de outros  calons.  Uma informante me 

explicando,  porque não possuía relações com ciganos  calons que viviam em outro 

bairro de sua cidade, observou: “Na Penha é outra tribo. São calons também, mas de  

outra tribo, não é da nossa. A nossa veio de Portugal. O nosso grupo foi progredindo,  

foi se procriando e ficando aqui no Catumbi. Os da Penha são de outro país, vieram  

de outro país (…). Aqui somos Calons do Catumbi”.  Na dissertação, ao mobilizar a 

categoria nativa “Calons do Catumbi”, minha intenção era mostrar que, assim como 

os  roma se diferenciam em kalderash, horahano, lovari e etc, os  calons também se 

diferenciam entre eles251. O mérito dessa abordagem, contudo, foi contribuir para a 

literatura que evidencia que não existe uma “essência” que se reproduz em todos os 

contextos históricos e culturais nos quais as pessoas se afirmam como ciganas. Essa 

literatura que evita generalizações e escapa a “essencializações”, mas que pressupõe o 

“grupo”, consiste, por exemplo, nas etnografias dos antropólogos Judith Okely, Anne 

Sutherland e Patrick Williams, que individualizam seus informantes,  referindo-se a 

eles como “Traveller-Gypsies da Inglaterra”, “Gypsies da Califórnia”, ou “Manush da 

França”,  respectivamente (Okely 1984; Sutherland 1975; William 1982). Em todos 

esses  trabalhos  explicita-se  que  suas  considerações  se  relacionam  a  um  “grupo” 

251 Mesmo entre  kalderashs,  horahano e etc são operadas distinções. Essas categorias também não 
descrevem unidades homogêneas. A escritora Cristina Pereira da Costa observa a existência de 
diferentes categorias de diferenciação para os calons no Brasil, por exemplo: “mateiros (Zona da 
Mata e Sul da Bahia); caatingueiros ou baianos (Nordeste do país); triangueiros (Góias,  Mato 
Grosso e o chamado Triângulo mineiro); mineiros (região sul e sudeste de Minas Gerais e Espírito 
Santo); paulistas (estado de São Paulo) e gaúchos (Sul do país)” (2009:45). Com esta citação, não 
pretendo estabelecer uma classificação rígida das diferenças internas entre os calons, mas apenas 
sinalizar a diversidade de categorias que existem entre eles.



específico, não podendo haver transposições sobre o que está sendo dito para além do 

recorte proposto. Recusa-se, portanto, a busca por ‘denominadores comuns’.

Considerando que este  capítulo é informado por atores  que se opõe a uma 

imagem uniforme e unitária, passo a explorar a afirmação da alteridade. Para tanto, 

não paradoxalmente como pretendo mostrar, recorro aos estereótipos.

 5.2 Ciganos como nômades

Neste  tópico  apresento  o  ponto  de  vista  de  duas  informantes  sobre  o 

nomadismo.  Primeiro,  abordo  a  narrativa  de  Miralinda  Verani,  que  afirma  o 

nomadismo como um elemento cultural. Depois, examino o discurso de Katrina, que 

questiona a generalização do estereótipo de nômade. Este tópico consiste não apenas 

em apresentar as conceitualizações nativas sobre o nomadismo, mas em confrontá-las 

com abordagens sobre o tema.  As narrativas dessas interlocutoras,  que podem ser 

projetadas para os seus contextos etnográficos, rejeitam as polarizações da maior parte 

das interpretações sobre o nomadismo.

Miralinda  Verani  é  uma  senhora  de  84  anos.  Ela  foi  minha  principal 

interlocutora durante o mestrado e participou da pesquisa de doutorado.  Miralinda 

Verani vive no bairro do Catumbi desde que nasceu. Sua família materna e paterna 

está no bairro desde o começo do século XIX e seus ascendentes chegaram ao Brasil 

como deportados e imigrantes portugueses. Conhecendo a biografia de Miralinda e de 

outras famílias ciganas no Catumbi, considerava que não fazia sentido os depoimentos 

e  comentários  dos  vizinhos  gadje sobre  os  ciganos  serem nômades.  Descrevo  na 

dissertação que “as histórias nas quais os ciganos eram representados como nômades  



a  vagar  numa  errância  sem  ponto  final,  assemelhavam-se  a  anedotas  (...)  

interpretávamos tais anedotas como a expressão de um juízo estereotipado e bastante  

empobrecido”  (2006:56).  Como  muitos  pesquisadores,  estava  interessada  em 

confrontar  estereótipos e não encarei  as consequências analíticas  do estereótipo de 

nômade afirmado pelos vizinhos252. 

Embora reconheça que sua família está no bairro do Catumbi desde o começo 

do século XIX e que vive no bairro desde que nasceu, Miralinda Verani observou 

“nós  somos  nômades.  Cigano  é  nômade.  Porque  nós  não  temos  pátria,  onde  

nascemos é nossa pátria. Porque país nós não temos, cigano não tem pátria, cigano é  

nômade. Onde ele nasce, ele fica, procria e fica ali. Tem na França, tem na Itália, na  

Alemanha, no Brasil e em Portugal. Nós não tínhamos nem casa, era carroça”. A 

primeira vez que Miralinda Verani afirmou o seu nomadismo fiquei surpresa. Sabendo 

que seus familiares estavam no bairro há gerações, considerei que não pudessem ser 

nômades.  Isso porque pressupus que nomadismo implicasse  movimento.  Os dados 

etnográficos - as narrativas de vizinhos e dos ciganos - mostraram, entretanto, que é 

falso  definir  o  nômade  pelo  movimento,  exatamente  como  observam  Deleuze  e 

Guatarri (1980 v.5:50). 

Para  Miralinda  Verani,  os  ciganos  são  nômades  e  sua  família  se  fixou  no 

Catumbi por causa do trabalho no Judiciário:  “Nós fomos banidos de Portugal.  O 

nosso grupo foi progredindo, foi se procriando e ficando aqui no Catumbi porque os  

homens foram trabalhar no Fórum”. Morar no Catumbi há gerações não é um sinal de 

que os ciganos não são nômades, porque o nômade não se define pelo movimento. A 
252 A crítica que Herzfeld faz aos pesquisadores que ignoram os estereótipos e os tratam como um 

assunto menor pode ser feita à minha dissertação (Souza 2006).  A professora Eliane Cantarino 
O'Dwyer, que examinou a dissertação, falou sobre isso na defesa. 



oposição nômade versus sedentário reduz a complexa conceitualização nativa para o 

nomadismo. 

Reconhecer  que há gerações os ciganos vivem no Catumbi não contradiz  a 

afirmação dos ciganos como nômades. Um dado nessa direção é o fato dos ciganos 

praticarem  o  “nomadismo”  nos  limites  do  bairro  do  Catumbi.  Miralinda  Verani 

descreve que os ciganos chegavam a morar em três ou quatro apartamentos de um 

mesmo  prédio.  Mudavam  de  uma  casa  para  outra  na  mesma  rua:  “Cigano  não 

costuma nem ser proprietário, porque eles gostavam muito de se mudar. Porque nós  

somos nômades, não gostamos de nos fixar”. 

A mobilidade,  a  prova empírica  do nomadismo,  é  dada pelas  mudanças  no 

contexto do próprio bairro. Esse, no entanto, não era o caso de Miralinda. Ela morou 

em poucas casas no bairro e chegou a ser proprietária de uma casa de vila, mas teve 

que deixa-la por causa da Reforma Urbana que atingiu o Catumbi, nas décadas de 

1960 e 1970253.  Ela disse que poderia passar toda a sua vida na mesma casa.  Não 

gostava de se mudar, mas se afirmava como nômade254. 

Distintamente, Miralinda que sempre viveu no mesmo bairro, Katrina morou 

em aproximadamente 12 cidades. Ela nasceu em Kosice, na Eslováquia, e já viveu, 

253Segundo Miralinda, existiam nessa vila quatorze casas, todas elas ocupadas por ciganos. Apenas 
Miralinda  era  proprietária,  os  demais  ciganos  eram  inquilinos.  Sobre  o  processo  de  Reforma 
Urbana no Catumbi a partir de uma perspectiva etnográfica, ver Mello & Vogel 1981.

254 Oportuno citar mais um trecho do texto de Deleuze e Guatarri “Toynbee tem profundamente razão 
quando sugere que o nômade é antes aquele que não se move. Enquanto o migrante abandona um 
meio tornado amorfo ou ingrato, o nômade é aquele que não parte, não quer partir, que se agarra a 
esse espaço liso onde a floresta recua, onde a estepe ou o deserto crescem, e inventa o nomadismo 
como resposta a esse desafio” (1980 v.5:52). Acrescento que Caroline Humphrey e David Sneath 
consideram que o “nomadismo,  como um conceito imaginado por quem está de fora,  acarreta 
suposições de que a vida pastoril (…) se baseia em um tipo de movimento errante” (1999:01). Por 
fim,  observo  que  os  ciganos  que  conheci  em  acampamentos  rejeitaram  essa  concepção  de 
nomadismo.  Para  um  casal  de  informantes,  quem  mora  em  casa,  mesmo  se  mudando 
frequentemente,  não  é nômade.  Para eles,  o  nomadismo supõe que se  viva  em uma barraca e 
viajando.  



por exemplo, em Praga, na República Checa, na Alemanha, na Hungria, em Oxford e 

Londres,  na  Inglaterra.  Desde  2008,  ela  vive  em Toronto,  no  Canadá.  Em 2009, 

quando estive pela primeira vez no país, nos conhecemos no RCC. Questionada sobre 

se o fato de ter vivido em diferentes cidades tem a ver com nomadismo, Katrina me 

respondeu  que  não.  Para  ela,  alguns  ciganos  podem ser  nômades,  mas  ela  e  sua 

família,  assim  como  muitos  ciganos  na  Eslováquia,  não  são  nômades.  Katrina 

observou que o nomadismo é um “estereótipo  generalizante,  que não considera as 

diferenças que existem entre os ciganos”.

A opinião de Katrina é compartilhada pelos informantes que conheci através 

de suas relações.  A maioria  constituída por refugiados e  imigrantes  eslovacos que 

vivem em Toronto e Hamilton. Como Katrina, muitos desses informantes viveram em 

outras cidades europeias, antes de chegarem ao Canadá. A mobilidade que marca o 

discurso deles e de Katrina,  ao descreverem suas vidas, não era interpretada como 

expressão de um suposto “nomadismo cigano”. Katrina observou que, apesar de sua 

forte identificação nacional com a Eslováquia e com a cidade onde nasceu, ela vivia 

em Toronto em busca de mobilidade social. Sobre isso, ela disse que se Kosice tivesse 

o mesmo padrão econômico e cultural de cidades como Toronto, Oxford e Londres, 

ela não teria emigrado. 

Nesse sentido, o nomadismo não era uma referência identitária para Katrina, 

que comparava o fluxo de ciganos eslovacos deixando o país ao fluxo de eslovacos e 

outros europeus do Leste que não são ciganos. Em outros termos, para ela, os ciganos 

eram  como  quaisquer  outros  imigrantes.  Deleuze  e  Guatarri  estabelecem  uma 

diferenciação  entre  o  nômade  e  o  migrante:“O nômade  não é  de  modo  algum o  



migrante, pois o migrante vai principalmente de um ponto a outro, ainda que este  

outro ponto seja incerto, imprevisto ou mal localizado. Mas o nômade só vai de um  

ponto a outro por consequência e necessidade de fato; em princípio, os pontos são  

para  ele  alternâncias  num  trajeto”  (1980  v.5:51).  Nesta  citação,  existem  dois 

elementos que se relacionam aos dados da etnografia. Primeiro, a existência de pontos 

no  horizonte  do  migrante.  Katrina  não tinha  um destino  certo  quando deixou sua 

cidade, mas não é a imprecisão do destino que poderia caracterizá-la como nômade. 

Katrina  procurava  uma  cidade  de  primeiro  mundo,  preferencialmente  de  língua 

inglesa, para viver. Antes de morar em Toronto, Katrina passou por outras cidades, 

sobretudo na Europa Ocidental, onde teve seus pedidos de visto de trabalho e refúgio 

negados  ou  não  prorrogados.  Esse  foi  o  motivo  pelo  qual  não  se  estabeleceu  em 

Oxford, onde ela morou por dois anos e onde ela disse ter sido bastante feliz (apesar 

do  custo  de  vista  muito  caro).  Já  em Toronto,  ela  teve  seu  estatuto  de  refugiada 

aprovado. 

Segundo, o nômade não é o migrante.  Katrina observou que seu pedido de 

refúgio e imigração foi negado na Inglaterra sob o argumento de que ela, porque era 

cigana, era nômade. Considero que os estados europeus generalizam os ciganos como 

nômades e, dessa forma, os excluem de suas políticas de imigração e refúgio255. De 

fato,  o  fluxo de ciganos  que,  como Katrina,  deixa o Leste  Europeu em direção  a 

255 Naturalizar  o  fluxo  de  ciganos  do  Leste  Europeu  em direção  a  países  ricos  como ligado  ao 
nomadismo é uma maneira de os desqualificarem na arena pública como refugiados. Essa questão 
é abordada por Guy 2003 e Sigona 2005. O sociólogo Nando Sigona, observa que o argumento do 
nomadismo foi evocado para justificar a rejeição dos pedidos de refúgio de ciganos do Kosovo, 
logo após a guerra: “‘Eles fingem ser kosovares, mas são nômades!’, diziam. ‘Como pode um 
nômade, um sem pátria, ser um refugiado, uma pessoa que escapa do próprio país?’, acrescentam.  
Eram  os  ‘nômades’  arquitetando  mais  uma  das  suas.  Misturavam-se  aos  pobres  refugiados 
kosovares,  imitavam o seu  desespero  e  sofrimento  para  gozar  das  vantagens  do  acolhimento 
italiano” (Sigona 2005:07).



Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá tem sido naturalizado como decorrente 

do  modo  de  vida  cigano,  visto  como  essencialmente  nômade,  e  reprimido  pelos 

governos  comunistas  por  décadas.  O  sociólogo  Will  Guy  criticando  essa 

representação, observa: “Essa migração Romani não tinha nada em comum com o  

nomadismo econômico  que  ainda  prevalece  entre  alguns  grupos  Romani.  Mesmo  

assim,  um  porta-voz  do  Conselho  Europeu  foi  gravemente  induzido  ao  erro  ao  

caracterizar esse movimento como ‘meramente um regresso à mobilidade normal dos  

ciganos’.  Ao  contrário,  dado  a  maioria  esmagadora  de  Roma  assentados  

estavelmente na CEE em comparação com aqueles que perseguem um estilo de vida  

nômade, não há nenhuma base para pensar o nomadismo como intrínseco à cultura  

ou identidade Romani”. (Guy 2003:63).

5.3 Ciganos como “ladrões, velhacos e trapaceiros”

Neste  tópico,  a  partir  de  um contexto  etnográfico  que  envolve,  sobretudo, 

calons de acampamento e a UCB, abordo como os estereótipos de “ladrão, velhaco e 

trapaceiro” são de maneira distinta apropriados no discurso performático dos atores. 

Aqui passo a focalizar tais estereótipos do ponto de vista de atores que questionam o 

seu significado negativo. Esses atores evidenciam que, como argumenta o antropólogo 

Thomas Eriksen (1998), mesmo no caso de processos de identificação extremamente 

impositivos, existe a possibilidade de negociações e de manipulações pelos atores. 

Acampamento cigano “Aparecida”



Em janeiro de 2010 visitei um acampamento cigano em um município que fica 

a 65km do centro do Rio de Janeiro256. Essa visita fazia parte das ações de assistência 

social  da UCB junto aos ciganos  calons.  Em dois carros, um grupo de 10 pessoas 

integrava  a  “comitiva  do  seu  Mio”257.  Essa  foi  a  minha  primeira  visita  a  um 

acampamento  cigano  com  a  UCB.  Na  estrada  em  direção  ao  acampamento, 

conversamos muito sobre a vida dos ciganos acampados. A viagem foi longa, porque 

“inadvertidamente” pegamos a estrada em uma véspera de feriado prolongado. Todo o 

grupo  só  se  deu  conta  disso  quando  chegamos  ao  começo  da  ponte  Rio-Niterói, 

completamente congestionada. Diante disso, Mio e sua mulher disseram que, como 

ciganos, não costumavam planejar, como os  gadjos, suas viagens, isto é, observar a 

situação do trânsito, as condições climáticas e consultar o trajeto. Ser cigano também 

era a explicação de Jacqueline para que não usássemos cinto de segurança e todos 

fumassem cigarros dentro do carro. 

Na viagem,  Mio falava  sobre  a  situação  que  iríamos  encontrar:  “Eles  são 

muito simples, não tem banheiro lá”, mas são solidários e felizes. Os “problemas” da 

vida  nômade  (como  não  ter  banheiro  e  as  dificuldades  em  se  encontrar  terrenos 

disponíveis para o acampamento) faziam parte do discurso de Mio, porém não mais do 

que os comentários sobre as virtudes do nomadismo. Assim, o fato do acampamento 

não ter banheiro era uma preocupação de Mio, que possuía o projeto de instalação de 

256 Segundo o  Censo  do  IBGE (2010)  esse  município  tem 30.000 mil  habitantes.  A maioria  dos 
acampamentos ciganos no Brasil encontra-se em municípios que possuem entre 10.000 a 40.000 
habitantes, segundo o Censo de 2010.

257 Quando chegamos ao acampamento, ouvi uma mulher chamando a atenção das pessoas para a 
“comitiva  do  seu  Mio”,  constituída  pela  sua  família,  seus  filhos  Marcelo  e  Ricardo,  a  nora  
Manuela,  e sua mulher Jacqueline;  e os “colaboradores da UCB”: eu, Eugene Hutz, músico e 
ativista, e seu tradutor; Kika Dhantas, produtora cultural, e Tatiana Lebre “cigana genérica”, como 
ela  mesma  costuma  se  apresentar.  Nos  bagageiros  dos  carros  estavam  alimentos,  roupas  e 
brinquedos para serem distribuídos.



banheiros químicos. Mas, ao mesmo tempo, era utilizado como exemplo de como o 

nomadismo exige a união e coesão dos ciganos. Melhor explicando, sem banheiros, 

era preciso organização coletiva para a feitura de fossas de uso comum. Vale dizer 

que, como pude observar com os moradores do acampamento, não ter um banheiro, no 

entanto, não era uma grande questão.

Quando chegamos,  fomos  recebidos  por  Carlos  e  Délcio,  lideranças  locais. 

Mio tratou de explicar que os acampamentos costumam ter um líder, sendo este o 

responsável pela mediação e recepção de pessoas estranhas258. Essa não foi a primeira 

vez que Mio esteve neste acampamento e ele já era conhecido de uma das lideranças 

locais.  Eles  se  conheceram  trabalhando  na  ocasião  da  novela  Explode  Coração 

(1995/1996),  mas,  depois  dela,  acabaram  perdendo  contato.  Quando  Mio  decidiu 

procurar por ciganos de acampamento e iniciar seu trabalho assistencialista, eles se 

reencontraram. Considero que esse prévio conhecimento certamente contribuiu para a 

aproximação e estabelecimento de uma relação entre a UCB e o acampamento. 

Depois das saudações iniciais de tudo bem? Como vão as coisas? Tudo bem,  

graças a Deus,  Mio discursou, ao lado das lideranças locais,  para o público,  “sua 

comitiva” e muitos dos moradores do acampamento que também nos recepcionavam, 

sobre  o  propósito  da visita:  distribuir  cestas  básicas,  roupas  e  brinquedos  para  os 

“irmãos ciganos”, porque “desde que começou o movimento na década de 1980, não  

existem rom ou calon, somos todos ciganos”.

258 Em diferentes ocasiões, Mio procurou explicar o que é e o papel da liderança cigana, sempre 
mencionando a inexistência de “reis ou rainhas”. Neste acampamento, a principal liderança era 
chamada  de  “capitão”,  sendo  este,  como  Mio  observou,  “um  título  atribuído  e  nunca 
reivindicado”.



Mio Vacite discursando ao lado de ativista cigano ucraniano e liderança local calon, 2010.
Foto Mirian Alves

O caráter político da visita era afirmado por Mio. O discurso político abre a 

visita.  Este  foi  o  momento  no  qual  Mio  discursava  sobre  os  problemas  do 

acampamento: a) Os ciganos precisariam deixar o terreno em alguns meses, porque o 

proprietário  queria  colocá-lo  a  venda.  Isso  era  uma  questão  séria,  por  causa  da 

dificuldade em se conseguir alugar ou adquirir licença de uso de um novo terreno. 

Segundo Carlos, uma das lideranças locais, não é fácil encontrar quem se dispõe a ter 

inquilinos ciganos e é difícil conseguir autorização para o uso de terras públicas. b) 

Outro problema, na perspectiva de Mio, era a pobreza material do acampamento, a 

ausência de banheiro, de brinquedos e roupas para as crianças259.

Mio não abordava apenas os problemas. Ele pediu para que observássemos e 

documentássemos outros aspectos. Como observei na introdução, minha participação 

nos eventos da UCB implicava meu trabalho de fotógrafa. Mio costumava dirigir o 

foco da lente. Considero que essa visita permitiu que Mio comprovasse determinadas 

259 De fato, não existiam brinquedos espalhados pelo acampamento. O discurso de Mio, contudo, 
contrastava com a observação e opinião local.  Das oito unidades familiares  do acampamento, 
quatro delas possuíam carros novos estacionados em frente às barracas. Mio justificou o fato dos 
ciganos serem pobres, mas possuírem carros caros, argumentando que “antigamente os ciganos 
tinham os melhores  cavalos,  como,  por exemplo,  o  andaluz,  árabe,  agora  os  ciganos  têm os 
melhores carros (...) O carro é o alicerce... Tem que ter carro, é uma questão de sobrevivência (...) 
Cigano sem carro é o pobre dos pobres”.



representações do seu discurso sobre os ciganos: que os estereótipos dos outros são 

equivocados “Não se esqueça de fotografar as panelas para mostrar como eles são  

limpos”; a família cigana é bem estruturada e coesa “Veja como as crianças não são  

teimosas e como o mais velho sempre cuida do menor”; a vida nômade é rústica e 

selvagem “eles tem cachorro de caça, porque caçam para comer”; e os ciganos são 

patriarcais, de modo que as mulheres são modestas e não mostram as pernas, a parte 

mais erótica e atraente do corpo feminino segundo informantes260.

Analisando o discurso de Mio sobre os ciganos desse acampamento, observo a 

enorme  satisfação  que  ele  tinha  por  eles  serem  nômades,  limpos,  caçadores  e 

patriarcais. Eles se adequavam perfeitamente a representação dos ciganos, que a UCB 

promove na esfera pública.

Uma semana depois dessa visita, no entanto, a mídia no Rio de Janeiro (com 

alcance  para  outras  cidades  do  país)  noticiou  amplamente  que  ciganos  do 

acampamento visitado tinham sido presos por fraudar o INSS. Os principais jornais e 

telejornais noticiaram o caso. Um número muito expressivo de pessoas que conheço, 

quando me encontraram na ocasião, comentara o caso, dando a entender que ele tinha 

sido  bastante  divulgado.  A  matéria  jornalística  abaixo  é  um  bom  exemplo  da 

abordagem da mídia em relação às prisões:

Redação do Gterra, 28/01/2010 às 16h55min 

260 Neste acampamento, todas as mulheres, incluindo meninas, usavam saias que cobriam os joelhos. 
Quando Mio e Jacqueline me convidaram para ir ao acampamento, me orientaram a cobrir as  
pernas. Jacqueline observou que não precisava ser uma “saia de cigana”, mas que qualquer roupa 
não mostrando as pernas estaria apropriada. Eles explicaram isso com evidentes sinais de orgulho 
dos ciganos  calons por levarem a sério valores patriarcais. Valores estes que, para a UCB, são 
constitutivos da identidade cigana promovida na esfera pública.



PF desarticula quadrilha de ciganos que fraudava o INSS

Nove pessoas, sendo seis mulheres, foram presas em um posto da Previdência Social, 
em [X] Com os ciganos foram apreendidos documentos falsos

Duas  ciganas  são  conduzidas  à  delegacia  por  policial  
federal, 2010.
Foto: Osvaldo Praddo 

Agentes do Núcleo de Combate a Crimes Previdenciários da Polícia Federal (PF) 
desarticularam uma quadrilha de ciganos acusada de aplicar golpes na Previdência Social. 
Seis mulheres e três homens foram flagrados, na manhã da última quarta-feira, em um Posto 
do INSS, em [X], na Região Metropolitana do Rio. Com os ciganos foram apreendidos 
dezenas de documentos falsos e formulários para recebimentos de benefícios. Os prejuízos 
aos cofres da Previdência Social ainda não foram contabilizados. De acordo os agentes da 
PF, os fraudadores falsificavam certidões de nascimento, em sua maioria obtidas como 
registro tardio (documento requerido por adultos que não possuem certidões de nascimento), 
para obterem benefícios de amparo e assistência ao idoso. Os golpes já vinham sendo 
aplicados há mais de um ano. Cada beneficiário recebia, mensalmente, um salário mínimo de 
auxílio. Em 90% dos casos, segundo a polícia, uma mesma pessoa recebia até cinco 
benefícios diferentes. O bando costumava usar cartórios de Minas Gerais e do Espírito Santo 
para obter as certidões. 
"De posse desses documentos falsos, uma mesma pessoa poderia conseguir até cinco 
benefícios diferentes. Para receber o auxílio do benefício social ao idoso, a renda familiar do 
requerente deve ser de um quarto do salário mínimo. A quadrilha costumava aliciar pessoas 
simples e sem instrução. Um erro de informação, no entanto, chamou a atenção de um 
servidor público, que fez a denúncia e nos deu as pistas necessárias para chegarmos aos 
golpistas", disse a delegada Fabiana Martins Machado, responsável pelas investigações. 
Os ciganos envolvidos nos golpes pertenciam a um acampamento em [X]. A quadrilha agia 
na Região dos Lagos e na Região Metropolitana do Rio, com ramificações em Campos, no 
Norte Fluminense, além de Volta Redonda, no Sul do estado. Segundo as investigações, os 
mais jovens aliciavam os idosos. O chefe da quadrilha ainda não foi encontrado. Os nomes 
dos presos e o conteúdo dos depoimentos não foram divulgados. Os acusados foram 
indiciados por falsidade ideológica, uso de identidade falsa, estelionato e formação de 
quadrilha.

Diante da notícia da prisão, liguei para Mio e depois fui à sua casa. Quando 

cheguei,  observei que a principal  preocupação dele e de sua mulher  era conseguir 

assistência  jurídica  para  o  acampamento.  Entre  uma  ligação  e  outra,  eles  me 

explicavam o que tinha acontecido:  “Eles  foram presos,  porque estavam tentando  



receber benefícios do INSS com documentos que tinham a mesma foto!”. Segundo 

contaram, os ciganos presos eram em sua maioria analfabetos e, por isso, não teriam 

se dado conta de que o golpe, que tentavam aplicar, era demasiadamente primário. 

Mio conseguiu encontrar uma advogada, através de um cigano de suas relações, que 

morava em Niterói, e se encarregou de levá-la ao acampamento, delegacia e presídio. 

Os ciganos do acampamento não pediram o auxílio de Mio. Foi ele que, quando viu a 

notícia  da  prisão,  os  procurou  e  ficou  sabendo  que  eles  ainda  não  tinham  um 

advogado. Segundo Mio, “eles resolvem os problemas do seu jeito e me disseram ‘seu  

Mio não queremos ocupá-lo’”. 

Mio dizia-se preocupado com os ciganos que foram presos, mas, sobretudo, 

com  os  que  não  foram  (e  que  lhes  eram  mais  próximos).  Por  que  ele  estava 

preocupado? Por causa da prisão, a polícia esteve no acampamento e invadiu todas as 

barracas261. Segundo um informante, a polícia não procurava apenas vestígios do golpe 

aplicado pelos ciganos presos e armas, mas também por dinheiro e ouro. Como em 

outras ocasiões da pesquisa, informantes observaram que os acampamentos ciganos 

são alvos da ação de criminosos, porque se supõe, baseado nos estereótipos, que os 

ciganos possuem ouro e dinheiro262. Além de se sentirem mais vulneráveis desse ponto 

de vista,  Mio observou que  “eles  estão envergonhados,  porque a vizinhança está  

comentando. Foram no acampamento e filmaram a (...), ela pode perder suas clientes  

261 A advogada instruiu os ciganos a não permitirem revistas policiais ao acampamento sem a devida 
autorização legal.

262 Um informante  observou  que  durante  a  exibição  da  novela  “Pedra  sobre  Pedra”  (1992)  que 
mostrava um acampamento cigano e que os ciganos possuem ouro e vivem com fartura, o número 
de acampamentos ciganos invadidos por assaltantes cresceu significativamente. Lembro que no 
período dessa novela, ciganas que moravam no bairro do Jardim América, subúrbio do Rio de 
Janeiro,  foram  assaltadas  em  suas  residências.  Os  assaltos  foram  noticiados  pela  mídia  e 
chamaram minha atenção, porque tinha amigos no bairro. Jardim América e a região de Olaria  
possuem  várias  comunidades  de  imigração,  como  ciganos,  portugueses,  espanhóis,  árabes  e 
japoneses. 



[ela é cartomante e atende regularmente em um consultório no bairro do Grajaú]. Tem 

muita gente deixando o acampamento, mas a família do (...) e (...) não querem ir.  

Estão pensando em se juntar com um dos outros dois acampamentos que existem lá  

[Mas eles não eram brigados? Perguntei] Vão juntar os acampamentos. Eles não se  

dão, mas quando é para se livrar de um problema...”. Observo que uma das famílias 

não queria deixar o município especialmente por causa do tratamento médico contínuo 

e especializado que um rapaz de 20 anos precisava. Ele era atendido em um hospital 

no centro do Rio de Janeiro, de modo que a família precisava morar próxima à região 

metropolitana. Para outras famílias, no entanto, não foi um grande problema deixar o 

acampamento e “viajar”263. 

O discurso de Mio não se relacionava apenas aos ciganos do acampamento, 

porque, como ele justificou, a ampla repercussão que o caso teve atingia a todos os 

ciganos,  “envergonhava  a  colônia  cigana”.  Como  o  observei  fazendo  em  outras 

situações nas quais os ciganos se tornaram assunto das páginas policiais, Mio ligava 

para os jornais e emissoras de televisão solicitando que a mídia não discriminasse os 

ciganos  identificando-os  etnicamente.  Ele  argumentava,  “não  estou  defendendo, 

coloca os nomes, as fotos, pode falar onde eles vivem... Mas não diz que são ciganos,  

porque não fazem isso com outras etnias”. Para Mio, os jornalistas não precisavam 

expor os ciganos ou se fizessem isso, ao menos alertassem contra a generalização, 

como  fez,  segundo  ele,  o  jornalista  e  apresentador  de  TV  Wagner  Montes.  Ele 

veiculou a  notícia  no seu programa,  informando que os presos eram ciganos,  mas 

263 “Viajar” é  uma categoria  nativa que descreve  o deslocamento.  Os ciganos que conheci  nesse 
acampamento me falavam que viajavam e que às vezes paravam. Uma família me disse que viveu 
parada por quase quatro anos. Ela fez, contudo, várias viagens de dias para o Sul e Norte do estado 
do Rio e Minas Gerais, onde possuem parentes e fazem negócios. 



observou ao final da matéria que “gente, tem muito cigano bom por aí. Não são todos  

assim”264. Esse tipo de comentário não era comum aos jornalistas. 

Mio comprava muitos jornais e assistia a diferentes telejornais265. Ele também 

era avisado pela “colônia” e outros agentes políticos sobre a divulgação do caso pela 

mídia. A cada nova matéria divulgada, Mio reclamava muito. Para ele, a repercussão 

de casos como esse contribuía muitíssimo para a atualização dos estereótipos: “O que 

adianta brigar contra o preconceito? Uma coisa dessas acontece e todo mundo fala  

que cigano é ladrão, velhaco e trapaceiro”.

Diferente do caso narrado sobre a prisão das mulheres em Niterói (por causa 

do golpe “ouro de tolo”),  a  prisão dos ciganos no acampamento  “Aparecida”  não 

deixava dúvidas em relação à origem dos envolvidos. Isso tornava o caso ainda mais 

sério,  uma  vez  que  se  existiam dúvidas  sobre  a  origem cigana  das  mulheres,  em 

relação  aos  ciganos  presos,  sabia-se,  com  certeza,  que  eles  eram  calons de 

acampamentos.  Existiam referências  sobre eles  em no mínimo três  acampamentos 

conhecidos.  Assim,  a  evidência  de  que  os  ciganos  foram  trapaceiros,  deixava  a 

“colônia”, segundo Mio, profundamente envergonhada: “Os calons envergonham os  

rom. Por isso, tem esse separatismo e os rom dizem que eles não são ciganos”. Na 

perspectiva de Mio, o fato dos calons se envolverem em casos como esse fortalece a 

afirmação da diferença entre os rom e os calons.

Nesse  contexto,  ou  seja,  diante  da  repercussão  do  caso,  observei  que  os 

estereótipos de “ladrão, velhaco e trapaceiro” não são negados, mas sim afirmados e 

264Wagner Montes apresenta o programa semanal “Balanço Geral” na TV Record. Ele também é 
Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

265  Na UCB existe um amplo arquivo de notícias. Isso beneficiou bastante a pesquisa. Agradeço a  
Mio pela organização de documentos relativos aos ciganos e à sua associação.  



imputados  a  outros  ciganos,  como  os  calons de  acampamento.  Diante  da 

“comprovação do estereótipo”, a “intimidade cultural” exposta, a resposta encontrada 

por muitos informantes foi afirmá-lo, mas em relação ao outro cigano ou negar a este 

a ciganidade. Desse modo, como aparece no depoimento acima, é dito que os calons 

não são ciganos. Uma informante kalderash, comentando o caso, observou que “eles 

[os calons] são brasileiros tentando se passar por ciganos”. Ela argumentou que eles 

não  possuem uma  língua  e  não  se  parecem  com ciganos  “eles  se  parecem  com 

brasileiros, já viu cigano de cabelo ruim?”266. Quando argumentei que eles possuem 

uma língua, a informante me corrigiu dizendo que eles não têm uma língua, mas uma 

“gíria”  “eles  não  conseguem  completar  uma  frase,  não  tem  verbo.  É  língua  de  

ladrão267. Eles tentaram copiar o romanê, mas a gente não se mistura com eles”. 

Durante o trabalho de campo, além do discurso que nega a ciganidade, posso 

dizer que a repercussão do caso produziu discursos que “justificavam” o porquê dos 

calons presos terem fraudado a previdência. Esses discursos não foram formulados 

para a audiência local e isso certamente contribui para entendermos o porquê deles 

envolverem  fundamentalmente  os  gadje.  Antes,  no  entanto,  de  apresentar  tais 

“justificativas”,   menciono  que  o  tópico  “ciganos  como  ladrões,  velhacos  e 

trapaceiros” não se tornou pauta de discussão pelas circunstâncias da pesquisa. Antes 

do caso, já tinha tentado explorar esse tópico, mas o discurso dos interlocutores era 

marcado pela proteção da “intimidade cultural”. No contexto da prisão dos ciganos, no 

266  Entre os roma não encontrei pessoas que pudessem ser descritas como negras, isto é, pele escura e 
cabelo muito crespo. Entre os  calons, por sua vez, existem ciganos com essas características. O 
papel do cabelo na definição de identidades raciais no Brasil é problematizado por Gomes, 2002.

267  A jornalista Isabel Fonseca observa que uma “calúnia antiga” no Leste Europeu afirma que o 
“romani não  é  uma  língua  propriamente  dita,  mas  apenas  um  jargão  de  ladrões”  (Fonseca 
1996:26).



entanto, tive a oportunidade de ouvir discursos que expunham essa “intimidade”. Foi 

dessa forma que tive acesso a narrativas cujo conteúdo era visto como inadequado 

para ser publicizado: “Não coloca o meu nome”, “não deveria ter falado isso”, “quem 

vai ler?”. Nesse sentido, reforço que o discurso dos informantes deve ser analisado 

considerando as emoções e circunstâncias do contexto no qual ele é produzido.

Existem duas “justificativas” que foram apresentadas e que passo a destacar:

 1) Os ciganos não se importam com os gadje. O que os jornais chamaram de 

“fraude  ao  INSS”  (e  apropriação  de  dinheiro  público),  um  casal  de  informantes 

descreveu como “rolo”. Para esse casal, os ciganos presos se envolveram em um tipo 

de “rolo”, um negócio que eles, a propósito, não faziam, mas também não reprovavam 

moralmente. O “rolo” é uma categoria nativa que descreve negócios268. Que tipo de 

negócio?  “De  tudo,  tem  que  se  virar,  tem  que  fazer  dinheiro”,  responderam.  A 

resposta mais elaborada que foi dada corresponde a descrição de Isabel Fonseca para o 

negócio  dos  roma  na  Romênia:“O  negócio  dos  comerciantes  roma  era  ganhar  

dinheiro (...) E  portanto faziam qualquer negócio e vendiam qualquer produto. No  

passado eram cavalos; agora eram carros ou relógios digitais. Alguns dias, se nada  

tinha para vender, o comerciante talvez precisasse mendigar (ou melhor, mandar a  

mulher e os filhos mendigarem). Isso não é causa de vergonha; é apenas uma outra  

268 O “rolo” não é uma categoria exclusiva aos ciganos. Importante dizer que o “rolo” não envolve 
necessariamente negócios considerados ilegais e ilícitos. O “rolo” também não abrange qualquer 
forma de geração de renda. A cartomancia e leitura de mãos (drabe em chibi), por exemplo, não 
são consideradas como “rolo”.  Os pesquisadores Eduardo Ribeiro e Flavia Galizoni observam 
que o rolo possui outras denominações: “A catira – ou barganha, breganha, baldroca, negócio, 
rolo: as denominações são muitas – é uma das instituições mais sólidas do meio rural mineiro.  
Trata-se da troca de animais por bens de consumo, produtos agrícolas, dinheiro ou um pouco de 
cada, e vice-versa. Em algumas regiões é um negócio bastante freqüente e os negociadores são 
extremamente dedicados; em Minas Gerais serve para dispor bens sem serventia, trocar o miúdo 
pelo remediado e este pelo graúdo, para encorpar, aos poucos, os bens que compõem o patrimô-
nio familiar.” (Ribeiro & Galizoni 2007:69).



opção,  uma outra  forma de  fazer  seu  negócio,  que  é  ganhar  dinheiro”  (Fonseca 

1997:182).

A “fraude ao INSS” não era consensualmente pensada como “rolo” entre os 

interlocutores. Era consenso, no entanto, a percepção de que a fraude era apenas mais 

uma  forma  de  se  conseguir  “fazer  dinheiro”.  Dois  informantes  comentaram  que 

possuíam  dois,  três  ou  mais  benefícios.  A  ausência  de  reprovação  moral  não 

significava, contudo, concordância e envolvimento de todos os ciganos. Informantes 

que  não  se  envolviam  com  essa  forma  de  se  “fazer  dinheiro”  não  expressaram 

desaprovação moral por ela, mas tinham objeções à prática por outros motivos. Eles 

me explicaram as razões pelas quais não se envolviam. Fraudar o INSS, isto é, obter 

dinheiro através de documentos falsos, não era um problema ou motivo de vergonha. 

Porém, eles não se envolviam, porque não faziam negócios que implicassem o uso de 

documentos (falsos ou autênticos) e a ação de funcionários do estado. 

Embora eles não fizessem esse tipo de negócio,  sabiam de sua existência e 

funcionamento.  Um casal  de  interlocutores  me  falou  que  o  caso  dos  ciganos  que 

tentaram receber benefícios com documentos falsos não era um caso isolado: “Eu sei  

que tem quem faça mesmo, não são só esses (...)  [Nesse caso das prisões]  foi um 

funcionário  da  previdência  que  arrumou  os  documentos.  No  Espírito  Santo,  eles  

tinham cobertura, mas não aqui”.  Na interpretação desse casal, o golpe deu errado, 

porque os ciganos tentaram receber os benefícios em posto do INSS e banco nos quais 

não contam com a cumplicidade de seus funcionários, e, sobretudo, porque possuíam 

documentos de diferentes titulares com a mesma foto269. 
269  Depoimentos sugerem que os ciganos tinham um “esquema” no Espírito Santo, mas não no Rio de 

Janeiro. Os ciganos presos tinham chegado ao acampamento, vindos desse estado, há três semanas 
antes de serem presos. Essa observação não “estrangeiriza” os ciganos presos, porque a circulação  



Outros  informantes  ciganos  realçaram  esse  aspecto,  que  demonstra  a 

imaturidade dos ciganos para aplicarem um golpe que demanda documentos: “Eles  

são bons para vender tapete, ferramenta, agiotar, mas documento... Eles não sabem  

ler”. Esse discurso, diferente do que pode sugerir, não foi expresso para inocentar os 

ciganos.  Um informante (e não só este)  me falou que quando fazem um “rolo” o 

objetivo é fazer dinheiro:  “Se falar que vão ganhar dinheiro com aquilo, vão lá e  

fazem”; “Cigano não se importa com os gadje”. Os discursos que procuravam me 

informar sobre o caso realçavam que os ciganos não possuem problemas morais em 

obter o dinheiro dos não ciganos. Um informante me falou que, contudo, a maioria 

dos ciganos não se envolvia com o que o jornal descreveu como fraude ao INSS, 

porque “não é fácil conseguir documentos”. Esse informante fez questão de observar 

que roubaria um banco caso precisasse, se sua família precisasse, mas a oportunidade 

de  roubo  deveria  ser  perfeita,  porque  ele  não  se  predispunha  a  ter  que  fugir  ou 

prejudicar outros ciganos. Com outras palavras, como ele falou, não era uma questão 

de ser honesto, mas de “não se meter em problemas”. 

2) Os ciganos são extremamente procurados pelos  gadje. Por quê? Segundo 

interlocutores, porque são ciganos e, como tais, reconhecidos como “ladrões, velhacos 

e trapaceiros”. Considerando os estereótipos, os ciganos são procurados por pessoas 

que  precisam  de  parceiros  ou  autores  para  práticas  ilegais  e  crimes.  Sobre  isso, 

conversei  com  uma  senhora  cujo  irmão  não  conseguia  deixar  o  trabalho  como 

“pistoleiro”270, embora, segundo ela, ele tentasse. Ele já estava bem estabelecido no 

comércio,  ganhando  um  bom  dinheiro,  mas  como  tinha  boa  reputação  como 
nos acampamentos – gente chegando e gente saindo, barracas sendo levantadas e desmontadas – 
faz parte de sua rotina.

270 “Pistoleiro” pode ser definido como um criminoso que usa arma de fogo.



“pistoleiro”,  ele era muito procurado: “Ele dizia não, aí ofereciam muito dinheiro.  

Oferecem muito dinheiro, contavam história ‘minha filha foi estuprada’, mexia com a  

honra do cigano e ele ia lá e fazia o serviço”271. 

Os depoimentos reunidos indicam que os ciganos são procurados: “Nós somos 

procurados para fazer coisas ilegais... Sabem que não temos documentos, que a gente  

se muda e some e a palavra não tem validade”. Explorando este depoimento, observa-

se que os ciganos são procurados por não terem documentos, serem potencialmente 

nômades e terem sua palavra desacreditada.  Isabel Fonseca destaca em seu livro o 

depoimento de sua interlocutora que também faz referência ao descrédito que é dado à 

palavra  de um cigano na Romênia:  “Todo mundo roubava (...)  ‘Principalmente  a  

polícia. E eles roubavam principalmente dos ciganos. Aceitavam valores em troca de  

favores,  como  passaportes.  Os  oficiais  não  aceitavam  propinas  de  um  romeno;  

tinham  medo.  Mas  de  um  cigano?  Quem  é  que  ia  acreditar  num  cigano  se  ele  

delatasse? Eu sei disso porque tinha uma corrente de ouro que meu marido me deu  

no dia de nosso casamento.  Ela foi  roubada, e  tenho absoluta certeza de que foi  

roubada por uma cigana que morava bem ali (...) E é claro que depois vi a corrente  

no  pescoço  da  mulher  do  chefe  de  polícia’” (Fonseca  1997:175).  O  descrédito 

atribuído à palavra dos ciganos, nesse sentido, contribui para que eles se tornem alvos 

da ação de criminosos. Além disso, existem outras razões para que os ciganos sejam 

procurados,  como  informa  o  depoimento  do  casal  de  informantes  (já  mencionado 

acima),  sobre os ciganos presos: “Eles não são dedo duro. Eles morrem, mas não  

271 Outro informante me falou que as pessoas que os procuram utilizam argumentos que servem como 
incentivos morais, como a defesa da honra, para que os ciganos aceitem o serviço. Roberto Kant de 
Lima,  em sua  etnografia  sobre  a  polícia,  observa  o  papel  de  valores  morais  na  motivação  do 
trabalho policial (Kant de Lima 1995).



falam. Eles não vão falar, eles vão inventar (...) A advogada acertou de soltá-los em 

cinco  dias,  quem vai  querer  ficar  com aquelas  velhas? [as  notícias  sobre  o  caso 

mostraram várias senhoras, como na foto acima] (...) Vão soltar, porque sabem que  

eles são... peixe pequeno. Eles vão sumir como poeira. Não tem documento, eles são  

[fisicamente] parecidos...”272. Diante dessas razões, os ciganos são procurados pelos 

gadje. 

Segundo a maioria dos informantes, os ciganos não são inocentes, mas servem 

frequentemente  de  “bode  expiatório”  para  a  ação  de  não  ciganos  que,  como  os 

envolvidos no golpe do INSS, não aparecem nas reportagens. Um informante cigano 

me disse que o grupo preso contava com o apoio de funcionários  não ciganos do 

INSS. Do seu ponto de vista,  ciganos jovens auxiliavam os mais  velhos para que 

tivessem acesso a recursos através de seus contatos com funcionários do INSS. Os 

ciganos compraram documentos que permitiram a realização do golpe. O acesso a 

recursos  do INSS não demandam obrigatoriamente  a participação de funcionários, 

mas esse, segundo informantes, foi o caso 

 desse grupo de ciganos.

Explorando a participação de não ciganos no golpe, um informante disse que 

esse foi o motivo pelo qual a prisão não deu em nada: “A polícia pergunta de onde é a  

quadrilha, mas eles não sabem. Eles não sabem e a polícia quer que falem onde está  

a quadrilha. Eles só conhecem um ou dois lá na previdência”.  Eles não sabem da 

272 Os trechos destacados evidenciam que uma das consequências dos estereótipos de “ladrão, velhaco 
e trapaceiro”, ao desacreditar a palavra do cigano, é credenciá-lo como tal. Já o nomadismo e a 
cultura oral contribuem para que eles possam ser senão inocentados, descartados. Eles são “peixes 
pequenos”,  como observam informantes,  porque  claramente  eles  não  poderiam ter  forjado  os 
documentos e autorizações que viabilizaram o golpe. Isso não impediu, contudo, que eles fossem 
“enquadrados em tudo, falsa identidade, estelionato e quadrilha”.



quadrilha,  porque  o  golpe  envolveu  pessoas  que  eles  “não  conheciam”.  Na 

interpretação deste informante, a polícia acaba deixando os ciganos soltos porque não 

existem indícios mais consistentes de sua participação em um “grande esquema”.  O 

mapa  da  quadrilha  noticiado  pela  mídia  compreende  cidades,  onde  existem 

acampamentos que fazem parte de uma rede de relações descritas pelos informantes. 

No entanto, as investidas nesses acampamentos, como as notícias também mostraram, 

não  resultaram  na  apreensão  de  provas  materiais/documentos  que  atestassem  o 

envolvimento mais efetivo dos ciganos. Em resumo, os computadores e a produção 

dos  documentos,  papéis  e  arquivos  que  estruturam  os  golpes  não  estão  nos 

acampamentos. 

Não  considero  que  a  afirmação  de  que  os  ciganos  são  extremamente 

procurados  para  práticas  ilegais  e  criminosas  pelos  gadje como  uma  estratégia 

discursiva  para  afirmar  a  honestidade  cigana.  Isso  porque  os  informantes  que 

poderiam ser descritos  como “honestos”,  em casos muito  raros se admitiam como 

“honestos”.  Na  “intimidade”,  os  ciganos  se  afirmam  como  “ladrões,  velhacos  e 

trapaceiros”. Isso contrastava com os meus dados. É como no caso de D. Miralinda, 

que se afirmava nômade, mas tinha passado toda a sua vida no mesmo bairro. 

Questionando a incongruência entre  sua afirmação e o que há meses  vinha 

observando através do trabalho de campo, um senhor me falou que, embora nunca 

tenha feito nada criminoso em toda a sua vida, ele, como cigano, não era “honesto”. 

Ele me disse que faltou, na verdade, uma boa oportunidade para que fosse desonesto, 

isto é, um crime em relação ao qual ele tivesse a certeza de que não seria apanhado e, 

assim, não comprometeria a vida de sua família. Ele me disse que “cigano não tem 



vergonha  de  assumir  a  desonestidade  natural  dos  homens.  Quem  pode  se  dizer  

honesto se não teve uma grande oportunidade para ser desonesto?”. 

5.4 “Eles não querem ser santos” 

Em 2012,  voltei  ao acampamento  “Aparecida”  com a UCB. A visita  tinha 

como  propósito  a  distribuição  de  alimentos  e  roupas  e  a  comemoração  de  dois 

aniversários. O terreno onde ficava o acampamento não era mais o mesmo e, no novo 

espaço, cedido pela prefeitura do município, existiam apenas duas barracas. O novo 

acampamento era ocupado exatamente pelas duas famílias que não quiseram deixar o 

município  na ocasião das prisões,  em 2010. Agora,  nesse terreno,  o acampamento 

ganhou um nome “Comunidade Nossa Senhora da Aparecida e Beato Zeferino”. Uma 

informante justificou a escolha desse nome em razão da devoção dos ciganos a Nossa 

Senhora  da Aparecida.  Sua barraca,  a  propósito,  possuía a  imagem da Santa  com 

1,70m, feita por encomenda em Aparecida. 

   Imagem de Nossa Senhora da Aparecida
Acampamento Aparecida, 2012
Foto Mirian Alves



Já o nome Beato Zeferino foi sugestão do pároco local (padre Gilberto), que 

informou ter sido o beato um cigano espanhol. Segundo me falaram, Padre Gilberto 

tem sido um importante aliado, colaborando no estabelecimento de boas relações entre 

o acampamento e a vizinhança. O Padre tem celebrado missas no acampamento, que 

contam com a presença da população local. Diferente de outros padres, o Pe. Gilberto 

foi descrito como um padre que, em seu trabalho de catequização, sabia “respeitar” os 

ciganos. Segundo uma informante, ele os respeitava, não os questionando sobre suas 

vidas,  focalizando  sua  ação  evangelizadora  nas  celebrações:  terços,  ladainhas, 

orações, missas e etc. Essa mesma informante observou que, embora os ciganos não se 

importassem com a Igreja, eles eram religiosos “a gente não liga para a Igreja, mas  

tem  muita  fé”. O  padre,  nesse  sentido,  privilegiava  na  relação  com  os  ciganos 

exatamente o que era percebido como mais importante para os ciganos do ponto de 

vista religioso, isto é, as celebrações e expressões de fé. Uma forma de expressar essa 

fé é ter uma imagem de 1,70 ao lado de uma cruz com 2 metros em sua barraca, ou 

seja, em sua casa.

Nessa  visita,  informantes  comentaram  sobre  um  grande  evento  que  iria 

acontecer:  a  celebração  do  batismo  de  crianças  e  adultos  não  apenas  daquele 

acampamento,  mas  também  de  outros.  O  batizado  que  aconteceria  foi  motivo  de 

muitas brincadeiras, sendo estas o motivo pelo qual escrevo sobre essa visita. Quero 

dizer que foram as brincadeiras em torno do batizado o motivo pelo qual exploro, 

mais uma vez, o acampamento. O batizado mobilizava a atenção ao permitir inúmeras 

gozações: “O padre disse que tem que se confessar antes do batismo.  [Fulana] vai  



precisar de uns três dias só para se confessar,  porque tem muito pecado”...  Ouvi 

muitas  brincadeiras  sobre  o  batismo  e  a  exigência  de  confissão  anterior  à  sua 

realização. Todas as brincadeiras insinuavam que os ciganos possuem muitos pecados. 

Esses comentários, que eram muito engraçados e criativos, mostravam claramente que 

ser pecador é muito mais divertido do que ser santo.

O antropólogo Herzfeld observa que os gregos lhes parecem ter tido um senso 

excepcional da diferença entre aquilo que lhes foi apresentado de fora e aquilo que 

sabem de si mesmo do lado de dentro. Toda nação tem isso. Mas os gregos foram 

forçados  a  defender  uma versão  particularmente  forte  disso,  porque  desde  que  os 

europeus ocidentais  começaram insistir  que  eles  tinham que ser  iguais  aos  gregos 

antigos,  eles  realmente  foram  forçados  a  fazer  um  investimento  tremendo  para 

esconder qualquer coisa que não parecia com o grego antigo. Então, por exemplo, a 

língua: eles tentaram de se livrar de todos os elementos turcos e árabes e albaneses na 

língua. A mesma lógica é muitas vezes reproduzida arquitetonicamente no sentido do 

que a casa burguesa do século XIX tinha motivos clássicos,  as fachadas e formas 

clássicas e até nomes e partes do interior eram dotados de traços e nomes locais que 

podem ou não ser de origem turca. Mas os gregos ortodoxos também têm um senso 

poderoso  do significado  de  pecado original.  E  então  eles  perceberam que brigam 

muito, são muito barulhentos, enganam-se quando podem; seu comportamento sexual 

nem sempre segue a moral rígida que reivindicam para isso, e há mais elementos de 

origem  turca  na  sua  cultura  fora  outras  origens  menos  ‘respeitáveis’  em  termos, 

novamente,  de uma hierarquia global de valores. Eles também reconhecem que ser 

parte desse interior algo mal reputado é muito mais divertido do que ser santo. Vida 



social  real  é  isso:  “Os  santos  são  uma  péssima  companhia,  os  pecadores  são  

divertidos” (Herzfeld 1997).

Em  diferentes  ocasiões,  os  ciganos,  e  não  apenas  os  de  acampamento, 

evidenciaram que ser “santo” ou “vítima” não os interessava. Nas próximas páginas, 

passo a explorar a rejeição de interlocutores à vitimização dos agentes políticos e aos 

argumentos  que  os  estereotipa  como  “trapaceiros”.  Os  atores,  mesmo  quando  se 

afirmam  “trapaceiros”,  recorrem  a  argumentos  distintos  daqueles  apresentados  na 

esfera pública por quem os acusa como tais. Aqui se observa um discurso que rejeita 

as polarizações. Os dados que se referem aos refugiados ciganos que conheci através 

do RCC, mas  que não são agentes  políticos,  confrontam o discurso polarizado da 

associação  (vitimização)  e  o  do  ministro  Jason  Kenney  (suspeição).  Em  outras 

palavras, os refugiados ciganos problematizaram o binarismo vítima e criminoso. De 

que maneira o discurso dos ciganos, que estão fora da esfera pública, ultrapassava a 

fronteira  entre  as  narrativas  de  vitimização  e  suspeição?  Acredito  que  a 

problematização dessas questões mostrará que os processos e os elementos usados na 

construção das identidades ciganas variam enormemente de acordo com os contextos 

nos quais se encontram indivíduos e relações de poder.

Os refugiados ciganos, que foram meus informantes mais importantes, vivem 

em Toronto, têm entre 25 e 39 anos, quase a maioria deles é de classe média, e são 

filhos  de  trabalhadores  especializados  do  antigo  Bloco  Comunista.  Com educação 

formal  e,  em  geral,  experiência  de  vida  em  países  da  Europa  Ocidental,  como 

Inglaterra,  Alemanha e  Áustria,  onde estudaram e/ou trabalharam,  eles  falam suas 

línguas nacionais,  inglês e, em alguns casos, também outras línguas como alemão. 



Esses informantes não se envolvem com os processos de codificação da identidade 

cigana  na  esfera  pública,  mas  quando questionados  sobre  os  elementos  usados na 

construção da identidade  roma pelo RCC e sua narrativa política, não deixaram de 

apresentar seu ponto de vista. 

Como  vimos  no  capítulo  sobre  o  RCC,  o  discurso  de  I  Skapik  em  sua 

audiência  foi  estruturado  de  acordo  com a  narrativa  de  vitimização  do  RCC.  Ele 

mencionou o Holocausto e disse ter deixado seu país, “por causa do ódio racial e  

perseguição de skinheads”. Entretanto, durante as entrevistas, I Skapik estruturou seu 

discurso de outra forma. Longe da narrativa de vitimização, ele criticou a inclusão dos 

ciganos como vítimas do Holocausto e afirmou que deixou a República Checa em 

busca de anonimato, oportunidade de trabalho e benefícios. Como I Skapik observou, 

“Eu nunca ouvi nada sobre o Holocausto. Então por que falar sobre isso? Eu sei que  

Roma foram mortos na Segunda Guerra Mundial, mas isso não é problema meu (…)  

Eu deixei Ostrava porque nada acontece lá. Isso é um problema, porque não existem  

empregos ou oportunidades na República Checa (…) Eu morei em Londres, onde tem  

pessoas de todo o mundo (…) Mas lá não tem benefícios, nada nada”.

O discurso de I Skapik se contrapõe à narrativa de vitimização do RCC. Fora 

da audiência, I Skapik não se mostra como uma vítima, realçando insistentemente sua 

capacidade  de  agência273.  Durante  o  trabalho  de  campo,  observei  que  ele  se 

apresentava  como alguém que buscava  mobilidade  social.  Ele  disse que  o melhor 

exemplo de que estava procurando “melhorar de vida” era o fato de ter morado em 

Praga, capital de seu país, mas também em Kassel, na Alemanha, e em Londres, na 

273Devo ressaltar que não pretendo estabelecer uma oposição entre vítima e agência, mas sim mostrar  
que meus informantes confrontavam o discurso de vitimização. 



Inglaterra. De todos esses países, foi na Inglaterra, onde I Skapik disse ter encontrado 

melhores oportunidades de trabalho, bem como aceitação social, “apesar de ter a pele  

escura”. Na Inglaterra, I Skapik disse que era confundindo com pessoas da América 

Latina,  inclusive com brasileiros. Ele gostaria de ter continuado na Inglaterra,  mas 

teve seu pedido de refúgio e renovação de visto negados, motivo pelo qual foi para o 

Canadá. I Skapik lamenta não ter conseguido se manter na Inglaterra, porque, assim 

como em Toronto, ele conseguiu se empregar facilmente em Londres, melhorando de 

posição  no  trabalho  de  acordo  com  o  desenvolvimento  de  seu  nível  de  inglês  e 

habilidades adquiridas.

O discurso de I Skapik realçava que o anonimato de cidades multiculturais, 

como Londres e Toronto, permitia a ele encontrar trabalho, em contraste com a sua 

situação na República  Checa e  Alemanha.  Em cidades  com uma população muito 

diversificada, a “pele escura” não funciona como um diacrítico da identidade cigana. 

Dessa  forma, querendo melhorar de vida, I Skapik disse que precisa viver em uma 

sociedade  mais diversificada “de preferência com muitos latinos  para que eu seja  

confundindo com eles”274.  Por  isso,  quando seus  pedidos de visto e  refúgio foram 

negados na Inglaterra, decidiu seguir seu ímpeto de viver em um país moderno e rico e 

decidiu se “aventurar” no Canadá, sem mencionar que sua aventura era muito bem 

estruturada e amparada por sua tia materna e primos que já viviam no país desde 1997. 

274 Katrina  também  me  falou  de  seu  interesse  em  ter  amigos  latinos,  como  eu.  Conheci  jovens 
mexicanos e de outros países latinos através de Katrina, muitos deles seus amigos de trabalho. Foi 
publicado no site da Al Jazeera um artigo interessante que aborda a identificação dos ciganos como 
pessoas  da  América  Latina:  “Ciganos  que  residem  nos  Estados  Unidos  são  não  oficialmente 
conhecidos  como “os  americanos  escondidos”,  por  conta  de  sua  “invisibilidade”,  entre  outros 
grupos étnicos, devido à sua pele e cabelo escuro, o que muitas vezes pode confundi-los com a  
hispânicos,  sul  europeus  ou  indianos  americanos”.  Ver 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/04/20114145828641489.html

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/04/20114145828641489.html


Considero que Skapik gostava de contar os méritos de sua vida, reforçando em seu 

discurso a coragem de deixar  tudo e  ir,  mais  uma vez,  reconstruir  a  sua vida em 

Toronto. Para não perder o caráter aventuroso do seu empreendimento, Skapik não 

mencionava  o  fato  de  que  tinha  familiares  no  Canadá  (mais  de  20  parentes  que 

conseguiram se tornar refugiados,  moradores permanentes e,  por fim,  alguns deles 

cidadãos  canadenses).  Sendo  a  maioria  desses  familiares,  assim  como  I  Skapik, 

indivíduos cujos pedidos de refúgio foram negados na Inglaterra ou em outros países 

europeus.

Para I Skapik,  seu pedido de refúgio foi aprovado no Canadá graças à sua 

habilidade retórica e não porque ele é uma vítima do ódio nazista sem a proteção de 

seu  estado.  Ele  não falava  sobre  a  aprovação  de  seu  status  de  refugiado  como  o 

reconhecimento de sua condição de vítima, mas como o resultado de sua capacidade 

em driblar  o sistema canadense.  Quando questionado sobre a  importância  que me 

parecem terem tido os registros policiais  e laudos médicos  apresentados durante o 

processo de refúgio, I Skapik disse não ter dúvidas de que o mais importante foi a sua 

performance, atenuando inclusive a seriedade das agressões que ele sofreu (I Skapik 

levou mais de 40 pontos nas costas e sofreu 6 fraturas no corpo, segundo um dos 

laudos médicos).

Diferente da audiência no IRB, quando I Skapik apresentou um discurso de 

passividade  e  sofrimento,  em  um  jantar  com  a  família  e  amigos,  os  ataques  de 

skinheads adquirem uma versão bem diferente. Skapik inverte sua posição de vítima, 

argumentando que ele se tornou alvo dos skinheads porque brigar com ele era um 

grande desafio. Ele era um “garoto malvado”. Afirmando sua superioridade frente aos 



skinheads e auto elogiando a sua força física, I Skapik disse que alguns skinheads que 

ele  conhecia  há  muito  tempo,  queriam  brigar  com  ele  porque  reconheciam  sua 

“reputação de forte e brigão”. Embora tenha dito que não fazia parte de nenhum tipo 

de grupo organizado, ele disse que os ciganos não deixavam passar as agressões e as 

revidavam.  Depois  de  superestimar  sua  força  e  habilidade,  I  Skapik  acabou 

provocando a ironia de seus primos que me contaram outra versão. Os primos de I 

Skapik não presenciaram os confrontos, mas disseram que, em um dos ataques, ele 

levou muitos pontos no rosto, quebrou algumas costelas, um braço e ficou com a cara 

inchada por semanas. A prima de Skapik corroborou com essa versão. Para ela, jovens 

ciganos de classe média como eles se tornam alvos de racistas (articulados a grupos 

neonazistas ou não), porque querem freqüentar os mesmos espaços sociais que eles, 

como bares, discotecas e o metro. Ela presenciou o primo sendo agredido em uma 

estação e comentou que as agressões atingem, sobretudo, “o ego e a honra” dos jovens 

ciganos, mas que eles nunca admitem quando levam a pior. De fato, quando abordava 

os ataques de skinheads, as narrativas focalizavam a “revanche cigana”, mas quase 

nunca a violência contra os ciganos.

Operando a mesma inversão da narrativa, I Skapik disse que a “história triste 

do orfanato” que ele contou na audiência  do IRB consistia,  na realidade,  em uma 

estratégia  conscientemente adotada pela sua família.  O objetivo era que ele e seus 

irmãos  tivessem acesso à  educação e  alimentação,  sem que seus  pais  precisassem 

trabalhar nas atividades subalternas que lhes eram oferecidas. Segundo ele explicou, 

durante o comunismo, quem vivesse em sua cidade e utilizasse certos benefícios do 

estado, era obrigado a se dispor a trabalhar como empregado em companhias estatais. 



Por isso, os pais preferiram optar em não ter acesso ao benefício e mandar os filhos 

todos os dias para o orfanato. 

Se por um lado, I Skapik se opõe à narrativa de vitimização, por outro lado, ele 

questiona o discurso de suspeição do ministro Jason Kenney. Como vimos, de acordo 

com o ministro, os ciganos de países como República Checa e Hungria não podem ser 

considerados refugiados por viverem sob regimes democráticos.  No entanto, para I 

Skapik, é exatamente com o processo de democratização que a situação de violência 

contra  os  ciganos  começa  a  se  ampliar  e  a  se  tornar  mais  séria.  Segundo  sua 

interpretação, com a democracia, o sentimento anti-cigano passou a ser manipulado e 

incentivado por políticos e governantes. Para I Skapik, o sucesso eleitoral de partidos 

que  excluem os  ciganos  de  seus  projetos  nacionais,  tem legitimado  não apenas  a 

publicização de opiniões contrárias aos ciganos, mas também a violência contra eles. 

Assim  como  I  Skapik,  outros  refugiados  ciganos  da  República  Checa 

argumentam que a maioria dos partidos nacionais não os reconhece como checos e 

que isto é uma condição para qualquer partido que procura mobilizar o nacionalismo 

checo atualmente. Com outras palavras, faz parte da maioria dos projetos nacionais na 

República  Checa a  concepção de que os  ciganos  não são checos e  que  ser  checo 

significa muito mais do que falar a língua checa e ter nascido na República Checa. 

Como  argumenta  Ladislav  Holy,  ninguém  pensava  que  ciganos  ou  judeus  que 

nasceram em terras checas, e que falavam somente checo, eram checos, e a maioria 

das pessoas afirmou fortemente que “alguém que fala checo não é necessariamente  

checo:  um cigano de  língua checa não é um checo”.  Muitas  pessoas falavam dos 

“ciganos  checos”  ou  “judeus  checos”,  mas  particularmente  no  que  concerne  aos 



ciganos foi veementemente negada a possibilidade deles se tornarem checos: “Um 

cigano  permanecerá  sempre  um cigano”,  foi  uma  frase  ouvida  muitas  vezes  por 

Ladislav Holy.  Seus informantes argumentaram que a identidade nacional era “um 

sangue” e que “ciganos não podem mudar seu sangue”. A maioria deles sugeriu que 

ciganos e judeus nunca vão se tornar checos. (Holy 1996:64-65).

Essa posição de estrangeiro foi rejeitada pelos refugiados ciganos durante o 

trabalho  de  campo.  Discordando  desse  “nacionalismo  étnico”,  os  ciganos 

argumentaram que são  checos,  húngaros  ou eslovacos  porque nasceram no país  e 

compartilham a língua e cultura nacional. Eles afirmam que compartilham a cultura 

boemia, magyar e eslováquia, ainda que a maioria dos nacionalismos na região reserve 

a eles uma posição intersticial (estrangeiro, hóspede). Porém, enquanto o discurso dos 

refugiados  procura  mostrar  que  eles  possuem muitas  coisas  em comum com seus 

países  de  origem,  o  discurso  de  políticos  e  governantes  realça  insistentemente 

diferenças entre checos e ciganos. Como argumenta o antropólogo Fredrik Barth, “as 

identidades étnicas são tentadoras para os agentes políticos que vêem nelas uma base  

política potencial, por assim dizer, a sua espera, sendo que tudo que eles precisam é  

achar uma chave para colocar o sistema em movimento. Os líderes procuram essas  

bases e as mobilizam, fazendo com que as diferenças culturais contrastivas fiquem 

mais salientes,  preferencialmente relacionando-as com ressentimentos e injustiças” 

(2007:25-26). Dessa forma, partidos, como o Jobbik na Hungria, atribuem a elementos 

constitutivos da cultura cigana (definidos por eles, é claro), a responsabilidade pelo 

aumento da violência e, de maneira geral, pela deterioração moral do país no contexto 

pós-comunismo (Brearley 2001). Além disso, importa observar que a democracia não 



corresponde  a  necessariamente  maior  tolerância  e  que,  como  qualquer  regime, 

também envolve uma política de exclusões (Herzfeld 1997).

Observo  que  a  crítica  à  democracia,  como  o  momento  a  partir  do  qual 

rivalidades étnicas são mobilizadas no jogo político, não vem acompanhada de um 

sentimento nostálgico em relação ao comunismo.  A maioria  dos meus informantes 

possuía  uma  visão  crítica  tanto  da  democracia  capitalista  quanto  do  comunismo. 

Apesar disso, eles observaram que a emergência de um discurso anti-cigano tem a ver 

com a oportunidade política criada pela democracia. Como argumenta Fredrik Barth, 

“sistemas mais  democráticos de governo podem oferecer um campo mais amplo de  

rivalidades que pode levar a mobilizações e movimentos étnicos (…). Esses sistemas  

oferecem um campo aberto para rivalidades e liderança política e, caso exista essa  

base  de  contrastes  étnicos  em  termos  de  identidade  que  possa  ser  trabalhada,  

seguramente alguém irá usá-la” (2005:28).

O discurso de I Skapik, assim como da maioria dos refugiados que conheci, se 

contrapõe ao discurso de suspeição sem a menor preocupação em estabelecer  uma 

narrativa  concorrente.  Os  refugiados  ciganos  não  querem  produzir  um  discurso 

público sobre os ciganos.  Para certos autores,  essa recusa à participação na esfera 

pública tem a ver com falta de consciência política e/ou medo de se expor por causa 

do  estigma,  dando  a  entender  que  os  ciganos  ainda  estão  se  desenvolvendo 

politicamente (Butler 2009). Considero, entretanto, que muitos ciganos refugiados não 

querem participar dos processos de construção identitária baseados em uma posição 

consciente e que se relaciona à afirmação de sua diferença. Eles não acreditam e não 

querem construir uma unidade com indivíduos com os quais não tem identificação. 



Para  além  dos  estereótipos  que  compartilham,  muitos  ciganos  não  possuem 

absolutamente “nada em comum” e, por isso, a associação política ou social não faz 

sentido.  Aqui,  observo que  existe  uma tensão  entre  o  processo  de  codificação  da 

identidade cigana e a reivindicação de particularismos étnicos. Em outras palavras, 

falta  identificação para além do fato de serem classificados da mesma forma pelo 

estado-nação, como observa Kymlicka (2000). 

Assim,  por  que  participar  do  processo  de  construção  de  uma  identidade 

comum?  Por  que  aceitar  e  contribuir  para  a  produção  de  uma  narrativa  de 

vitimização? A opção em se tornar uma vítima do Holocausto para inverter o estigma 

de  pessoas  não confiáveis,  possíveis  criminosos,  não  é  um projeto  identitário  que 

tenha mobilizado os ciganos no Brasil e no Canadá. Entre o discurso da vitimização e 

a afirmação dos estereótipos de trapaceiros,  violentos e criminosos,  os informantes 

ciganos ficavam com a segunda opção. Na “intimidade” os ciganos não são vítimas ou 

santos. 

5.5 O gadje é o outro

Analisando a “intimidade cultural”, observo que os refugiados e outros atores 

não envolvidos nos projetos identitários diferenciam-se dos agentes políticos da UCB 

e  do  RCC.  Eles  não combatem os  estereótipos,  podendo,  ao  contrário,  afirmá-los 

como um aspecto positivo, como vimos. Para concluir este tópico, abordo um caso em 

que os estereótipos não são afirmados, mas também não são combatidos, ao menos tal 

como as associações ciganas defendem. A partir do debate sobre a decisão do MP em 



modificar o verbete cigano do dicionário  Houaiss, já discutido na tese, exploro uma 

forma de se lidar com os estereótipos, a propósito bastante comum entre os atores que 

não querem se expor na esfera pública. 

Como vimos, no contexto de discussão sobre a mudança do verbete,  houve 

uma polarização. De um lado, discursos que defendiam a mudança e, de outro, os que 

criticavam  a  modificação  imposta  pelo  MP.  Ambos  recorriam  a  argumentos  e 

linguagem  similares.  Um  ponto  de  vista  sobre  o  caso,  no  entanto,  foi  bastante 

dissonante e ainda não problematizado.  Trata-se do ponto de vista da cigana Olga 

Vishnevsky Fortes, que criticou a decisão do MP de mudar o verbete, apresentando, 

porém, argumentos diferentes daqueles que foram analisados. Para ela, não é preciso 

modificar o verbete, porque os ciganos não se sentem incomodados com a descrição 

que os gadje atribuem ao termo cigano: “Não nos sentimos aviltados pela descrição  

do verbete do dicionário Houaiss”.

Antes  de  apresentar  os  argumentos  de  Olga  Vishnevsky,  observo  que  tive 

acesso ao seu ponto de vista através do texto que ela publicou no site “Consultor 

Jurídico”275. Olga Vishnevsky é juíza na cidade de São Paulo e foi a única cigana, que 

não sendo agente político, expôs através da imprensa sua opinião sobre a decisão do 

MP. Essa opinião merece destaque, porque ela foi compartilhada por informantes que, 

como Olga Vishnevsky,  relacionam-se com os estereótipos  de forma diferente  das 

associações ciganas. 

Olga  Vishnevsky  afirma  em  seu  texto  que  se  os  ciganos,  “um  povo  sem 

território, sem escrita, sem religião ‘oficial’”, tivessem um dicionário “por certo que 

275 Ver  o  texto  de  Olga  Vishnevsky  em: http://www.conjur.com.br/2012-mar-15/carga-historica-
palavra-nao-apagada-retirada-dicionario Os trechos destacados aqui correspondem a esse texto.

http://www.conjur.com.br/2012-mar-15/carga-historica-palavra-nao-apagada-retirada-dicionario
http://www.conjur.com.br/2012-mar-15/carga-historica-palavra-nao-apagada-retirada-dicionario


no verbete ‘gajo’ (não cigano), descreveríamos, sob a rubrica ‘pejorativo’, os termos  

‘perseguidor’, ‘racista’, e ‘cruel’, termos que há séculos nossos antepassados usavam  

para descrever os que,  aproveitando-se de nossa então ignorância quanto às leis,  

tiravam nosso ouro, derrubavam nossas tendas, nos obrigavam a calar e mudar de  

país. Aqueles que nos perseguiram, alguns de nós até a morte, pela nossa aparência,  

pelos  nossos  costumes,  por  nossas  crenças  ou  pela  ausência  delas”. Durante  o 

trabalho  de  campo,  ouvi  inúmeros  comentários  pejorativos  sobre  os  gadje. 

Comentários  feitos  sem  constrangimentos  e  que  indicavam  a  percepção  dos  não 

ciganos como pessoas cruéis: “Vocês gadje não sabem viver, abandonam a própria  

família (...) não respeitam os velhos”; sem honra e vergonha: “as gadjins se vestem 

como ‘curva’  [puta]  e  os  homens  não fazem nada”;  invejosos,  sujos  e  etc.  Esses 

comentários mostram que o ato de estereotipar não é monopólio dos gadje. Os ciganos 

também possuem um repertório de representações negativas sobre os não ciganos276. 

Tais representações foram frequentemente afirmadas durante o trabalho de campo e 

tinham um efeito performático no discurso dos interlocutores. Mais do que construir 

sua identidade em oposição aos gadje, os ciganos confrontam os valores dos gajdos.

 Quando as crianças faziam alguma bobagem, uma informante falava, era um 

comentário disciplinar,  “menino, você está parecendo um garron  [não cigano]” (o 

sentido  dado  pela  mãe  correspondia  ao  termo  “bobo”).  Os  dados  indicam que  os 

276  Nos contextos da “intimidade”, opondo-se a uma representação bastante difundida, os ciganos 
diziam que os gadje são potenciais ladrões de crianças. Interlocutores me disseram que, como os 
ciganos possuem muitos filhos e que estes são mais bonitos do que as crianças não ciganas, os 
gadje tentam roubá-las. Duas informantes me disseram que seus filhos quando bebês eram tão 
bonitos que duas  gadjins pediram para criá-los. Existem narrativas sobre o roubo de crianças 
ciganas por não ciganos. No entanto, era muito mais comum as histórias de roubo de crianças 
ciganas  entre  os  próprios  ciganos.  Uma  informante  observou  que  talvez  derivasse  daí  a 
representação dos ciganos como ladrões de crianças.



ciganos não se importavam inteiramente com os estereótipos negativos que lhes eram 

imputados. Eles também estereotipavam os gadje. Nesse sentido, os discursos sobre os 

não ciganos eram,  em geral,  marcados  por  um profundo etnocentrismo277.  Para os 

interlocutores,  era de se esperar a contrapartida etnocêntrica dos não ciganos. Eles 

compreendiam  os  estereótipos  e  também  os  mobilizavam.  A  socialização  cigana 

envolve a evocação de representações negativas sobre os gadje. Esse é o caso da mãe 

descrito acima. Dessa forma, os interlocutores combatiam os estereótipos no contexto 

da “intimidade”, afirmando sua superioridade frente aos gadje. 

Para Olga Vishnevsky, “não se apaga a carga histórica que a língua falada  

carrega retirando-a do dicionário. Cabe-nos lutar para manter as poucas tradições  

que restaram e que guardam um mínimo de compatibilidade com nosso dia a dia.  

Cabe-nos manter nossa língua ‘romanês’, que ainda nos identifica,  ensinando-a a  

nossos  filhos  e  netos.  Cabe-nos  explicar  o  verbete,  narrando  nossa  verdadeira  

história”. O que efetivamente interessa, e não apenas para Olga Vishnevsky, é o foco 

na “intimidade”, na família, lugar de transmissão das “tradições”, como a língua, e das 

narrativas que explicam o fato dos ciganos serem vistos como “ladrões, velhacos e 

trapaceiros”. Como aparece no texto citado, muitos dos interlocutores lidam com os 

estereótipos  não  na  esfera  pública  (reclamando  no  MP  sobre  o  conteúdo  dos 

dicionários), mas sim no contexto da “intimidade”, mostrando aos seus familiares a 

“verdadeira”  versão  dos  fatos.  Essa  versão  envolve  e  articula  os  estereótipos  em 

relação aos gadje.

277 Conheci uma socióloga cuja família tinha relações pessoais e de parentesco com famílias ciganas.  
Ela comentou que já tinha pensado em escrever sobre o etnocentrismo dos ciganos: “eles sempre 
se acham melhores e querem ser diferentes dos gadjão. Isso às vezes me cansa”. Essa socióloga 
concordou comigo quando disse que ela não escreveu e não escreveria o texto porque, diante de 
suas relações pessoais com os ciganos, não queria publicizar sua “intimidade cultural”.



O foco na “intimidade”,  contudo,  não significa  dizer  que Olga Vishnevsky 

(assim como certos informantes) ignorasse a dimensão pública do estereótipo e da 

identidade. O texto já mencionado de sua autoria, é encerrado com uma observação 

quanto a isso: “Cabe-nos assumir quem somos à sociedade, como ouso fazer. Sou  

cigana,  mãe e  juíza  do  Trabalho.  Nessa ordem.”  Penso que o texto  indica  que  a 

afirmação  da  identidade  cigana278 –  uma  ousadia  –  tem  papel  relevante  para  a 

modificação dos estereótipos negativos. Ao “assumir” quem são para a sociedade, os 

ciganos irão mostrar que eles são juízes, como Olga Vishnevsky, médicos, advogados, 

policiais,  professores...  Compreendendo,  portanto,  profissões  que  vão  além  do 

estereótipo. A “ousadia” de Olga Vishnevsky contrasta com o quadro de dissimulação 

da identidade cigana no espaço público que foi discutido no capítulo 4. Como vimos, a 

ciganidade  como um estigma social  tem efeito  decisivo  para que  famílias  ciganas 

procurem dissimular sua identidade. Ciganos cuja história familiar indica mobilidade 

social  em  direção  a  profissões  liberais,  como  médicos  e  advogados,  consideram 

desconfortável a exposição de sua etnicidade. Desse modo, os ciganos que possuem 

visibilidade no espaço público são geralmente aqueles que mais se aproximam dos 

estereótipos. 

5.4 Ciganos como sujos e pedintes

278 Noto que Olga Vishnevsky se refere à identidade cigana e não rom. O texto tem no mínimo duas 
indicações de que ela é cigana rom: chama sua língua de “romanês” e seu sobrenome é europeu 
(possivelmente  russo).  O  seu  trabalho  como  juíza  poderia  ser  um  indicativo,  porém,  como 
mostram  meus  dados,  os  ciganos  calons também  ocupam  posições  no  judiciário.  Estes,  no 
entanto, aparecem muito mais em posições intermediárias na justiça, como oficiais de justiça e 
escrivães.



“As casas dos ciganos são as mais perfumadas da rua; a missa dos ciganos é  

a missa mais cheirosa da Igreja”. Essas são frases de moradores não ciganos do bairro 

do Catumbi, onde os ciganos são conhecidos por lavarem as calçadas das casas com 

lavanda e serem pessoas altamente perfumadas, devido ao uso de colônias, talco, pó 

de arroz e etc. Os ciganos que conheci no Catumbi, como já foi mencionado, eram em 

sua maioria oficiais de justiça. Eles, portanto, se contrapõem às representações mais 

comumente associadas aos ciganos. No contexto do bairro, eles tinham uma posição 

de classe média (funcionários públicos, sobretudo do judiciário). A posição de poder 

relevante também envolvia o fato deles serem vistos como moradores fundadores. Ao 

lado de outras comunidades de imigração, os ciganos aparecem como os primeiros 

moradores do bairro279.

Os ciganos também se opunham ao estereótipo de sujos. Nunca ouvi referência 

aos  ciganos  como  sujos.  Ao  contrário,  eles  eram  frequentemente  descritos  como 

perfumados. O perfume de lavanda nas calçadas era mencionado pelos não ciganos 

como um indicativo de sua presença. Informantes observaram que andando pelo bairro 

era possível identificar onde os ciganos moravam pelo cheiro de lavanda que vinha 

das  calçadas.  Outro diacrítico  mencionado  era  a  quantidade  excessiva  de  talco  no 

pescoço  (que  chegava  ao  rosto)  dos  ciganos.  Querendo  identificá-los  pelo  bairro, 

moradores ciganos e não ciganos me diziam “é fácil reconhecê-los, eles usam muito  

talco e são muito perfumados”. 

Quando o estereótipo dos ciganos como sujos se tornou evidente na pesquisa, 

através tanto da literatura280 quanto do trabalho de campo em outros contextos, o fato 
279 Sobre a presença dos ciganos no Catumbi e Cidade Nova, ver Moraes Filho 1905; Coaracy 1955; 

Mello & Vogel 1981; Souza 2006.
280  Sobre o estereótipo de sujos, ver o trabalho da antropóloga Patrícia Goldfarb sobre os ciganos de  



dos ciganos no Catumbi serem reconhecidos como “perfumados” chamou ainda mais 

minha atenção. Seria isso uma resposta ao estereótipo? Com essa questão não quero 

supor que os ciganos usavam instrumentalmente perfume e lavavam as calçadas com 

lavanda para que os vizinhos não evocassem o estereótipo dos ciganos como sujos, 

mas sim que a identidade  calon desses informantes era construída em oposição ao 

estereótipo. O “perfume” dos ciganos era um elemento importante tanto na sua auto-

representação quanto na representação construída pelos gadje do bairro sobre eles. 

Entre os moradores não ciganos e ciganos, circulava o estereótipo dos ciganos 

como pedintes. Objetivamente, os ciganos nunca me pediram nada, embora eu tenha 

sido alertada inúmeras vezes de que eles iriam pedir insistentemente por alguma coisa. 

Andando em direção à  casa  de uma informante,  que  chamarei  de  Teresa,  quando 

encontrava  com algum conhecido (cigano  ou não cigano)  e  dizia  qual  era  o meu 

destino, ouvia o alerta: “Cuidado, ela vai te pedir dinheiro emprestado. Ela vai te  

contar uma história... Ela vai pedir mesmo!”. De forma distinta do que diziam, Teresa 

nunca me pediu dinheiro. Ela, no entanto, pedia muito dinheiro emprestado para a sua 

família e outros ciganos do bairro que, de alguma forma, era quase sempre parente. 

Pedir  era  comum  entre  os  ciganos,  no  contexto  de  suas  relações  internas,  como 

observo na dissertação de mestrado (Souza 2006).

No entanto, informantes observaram que entre eles (mesmo fazendo parte de 

famílias cujo trabalho na justiça lhes garantia uma posição de classe média), existiam 

casos de pedintes.  Considero que,  quando finalmente acessei a “intimidade”,  meus 

interlocutores  me  falaram  sobre  os  ciganos  que  esmolavam  na  rua,  mais 

Sousa, na Paraíba, (Goldfarb 1999 e 2004).



especificamente na porta do Fórum, onde seus parentes trabalhavam. Dois ciganos, 

filhos  de  um  oficial  de  justiça,  que  eram  surdos  e  mudos  pediam  dinheiro 

ocasionalmente. Um informante me falou que, primeiramente, eles pediam dinheiro a 

familiares e amigos, mas quando não conseguiam o que queriam, iam para a porta do 

Fórum mendigar. Ouvi a história desses jovens várias vezes e através de três famílias 

de informantes.

O  fato  dos  jovens  esmolarem  era  desconfortável  para  os  ciganos  que 

trabalhavam no Fórum e, por isso, eles mesmos costumavam dar uns bons trocados 

para que os garotos voltassem para casa. Um informante oficial de justiça aposentado 

contou que os jovens pediam dinheiro e quando este não era dado, eles iam para a 

porta do Fórum como retaliação. Essa era uma forma de constranger os ciganos que 

não  quiseram  dar  o  dinheiro.  Mas  não  apenas  isso.  Como  observam  outros 

informantes,  esmolar  na  porta  do  Fórum era  a  maneira  encontrada  por  eles  para 

simplesmente ganharem dinheiro. Mesmo quando os oficiais de justiça ciganos davam 

dinheiro, eles estavam na porta do Fórum mendigando. Uma informante observou que 

o fato dos jovens esmolarem não era visto como um grande problema, porque eles 

eram surdos e mudos (o que, para ela,  significava que eles não poderiam ter uma 

posição formal de trabalho, isto é, na justiça) e, como esmolavam na porta do Fórum, 

eles  estavam seguros,  uma vez  que tinham muitos  conhecidos  trabalhando por  lá. 

Nesse sentido, não existia uma reprovação moral pela mendicância. Essa história era 

uma  espécie  de  anedota,  também  evocada  para  mostrar  que  os  ciganos,  quando 

precisam  de  dinheiro,  não  temem  a  exposição  como  pedintes.  Um  informante 

observou que “cigano pede mesmo. Tem parente que se mudou do bairro, porque não  



aguentava mais emprestar dinheiro... Se tiver que pedir para qualquer um, a gente  

pede. Eu acho que a gente sabe se virar em qualquer situação”.

As  histórias  de  mendicância  dos  jovens  eram  muito  engraçadas  quando 

contadas  por  certos  informantes,  porque eles  imitavam a maneira  como os  jovens 

pediam no Fórum. Como eles eram surdos e mudos, a descrição era muito cênica, 

envolvendo  mímica.  Até  uma  informante  senhora  muito  séria  e  formal  imitava  o 

“mudinho  pedindo  esmola”.  Não  era  embaraçoso  ser  pedinte  nessas  ocasiões. 

Comentar o estereótipo, falando desse caso, por exemplo, era muito divertido.

Em Paris, observei que ciganas passavam-se por surdas e mudas para pedir 

dinheiro. Estive na cidade para a manifestação (em 04 de setembro de 2010) contra as 

deportações de ciganos pelo governo do ex-presidente francês Sarkozy e sua política 

imigratória  de  maneira  mais  ampla281.  Não  respeitando  o  princípio  de  não-

discriminação e livre trânsito de cidadãos entre os países membros da União Européia, 

ciganos foram deportados para Romênia e Bulgária, países da UE. Minha intenção era 

participar  desta  manifestação  (passeata)  e  permanecer  em  Paris  por  mais  duas 

semanas, limitando meu trabalho de campo a entrevistas, já marcadas com músicos e 

ativistas ciganos. Porém, quando observei um número muito significativo de ciganas 

esmolando no espaço público, decidi que, diante da oportunidade, passaria boa parte 

281  As deportações  faziam parte  de uma política  de repressão  ao crime e violência  focalizando 
comunidades de imigrantes ciganos. Essa política envolvia o desmantelamento de acampamentos, 
áreas de ocupação irregular e outras ações difusas. No bojo dessas políticas, estão a retirada da 
nacionalidade francesa de ciganos naturalizados e a doação de uma quantia em dinheiro para o 
retorno  (300  euros  para  um  adulto  e  100  para  uma  criança).  Essa  última  política  foi  
instrumentalizada pelos ciganos que, recebiam a quantia, deixavam o país e depois retornavam, 
uma vez que, como cidadãos europeus, não podiam ser impedidos de entrar na França.  O jornal 
The Economist (Américas) publicou a declaração de Gheorghe Radulescu, assessor do ministro 
para relações exteriores e ele próprio cigano:“Isto é um gasto de dinheiro sem resultado. Eles  
somente  encontraram  uma  forma  para  os  nossos  ciganos  ganharem  algum  dinheiro”. Ver 
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/08/frances_expulsion_roma

http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/08/frances_expulsion_roma


do meu tempo observando e conversando com algumas delas. Como esmolavam por 

mais de 12 horas e todos os dias, tinha muito a observar. Embora quisesse falar com 

ciganas  dos países que a mídia focalizava como alvo das deportações (Romênia e 

Bulgária), acabei focalizando um grupo de mulheres de Sarajevo, Bósnia.

Ciganas de Sarejo na Torre Eiffel, 2010
Foto Mirian Alves

A presença  de ciganos pobres  do Leste  Europeu em cidades  como Paris  e 

Londres  pode  ser  facilmente  observada,  porque  entre  eles  existem  pedintes  e 

vendedores de rua282. Para o cineasta Tony Gatlif, essa é uma das razões pelas quais os 

ciganos  estão  sendo  deportados  da  França:  “Os  ciganos  mendigam  e  isso  

incomoda”283. O fato dos ciganos mendigarem dá a eles uma grande visibilidade. Os 

282 Na Inglaterra, morei com Mariah, cigana da Bulgária cujo perfil contrasta com o do cigano pobre 
do leste. Ela era estudante de economia e estudava inglês na Inglaterra. Filha de uma bailarina e  
cantor de ópera, sua família era de classe média e vivia na Itália desde o começo da década de  
1990.  Toda a família  já tinha cidadania italiana.  Nesse contexto da política de deportação de  
Sarkozy,  o  pai  de  Mariah  fazia  parte  da  peça  “Zíngaro”,  que  teve  uma  ampla  e  positiva 
repercussão na mídia de Paris. Mariah comentou que, como pobres e pedintes, mas também como 
artistas, os ciganos estão sempre em evidência.

283 Ver entrevista com o cineasta em http://www.youtube.com/watch?v=OxXnu6gkieA

http://www.youtube.com/watch?v=OxXnu6gkieA


jornais Le Monde, Le Figaro e Courrier International noticiaram as deportações284 e 

alguns também sinalizaram que a política de Sarkozy percebia a mendicância como 

prejudicial para o turismo. Pessoas conhecidas que viajaram para Paris me informaram 

que foram alertadas por suas agências de turismo sobre a atuação de ciganos. De fato, 

como me informei em duas agências, existe um sinal de alerta em relação aos ciganos 

que mendigam e realizam pequenos furtos. As agências avisam aos seus clientes sobre 

os pedintes em Paris. Além disso, pedir esmolas é percebido como um atentado à 

dignidade  humana.  Ativistas  de  esquerda  que  aturaram  na  organização  da 

manifestação  contra  as  deportações  levantaram  essa  bandeira.  Na  manifestação, 

cartazes pediam dignidade para os ciganos e ativistas diziam  “que os ciganos não 

possuem outra opção senão mendigar nas ruas”.  

Observei  que  as  agências  de  turismo  estavam  corretas.  As  ciganas  que 

esmolavam  na  Torre  Eiffel  focalizavam  os  turistas  (embora  abordassem  qualquer 

pessoa). As mulheres ciganas podem ser vistas nos lugares turísticos e abordam as 

pessoas perguntando “Você fala inglês?”. Se a resposta for afirmativa, mulheres com 

saias longas e lenços em volta da cabeça, podem mostrar um papel no qual se lê: “Eu 

sou da Bósnia  e estou em Paris há três meses. Não tenho dinheiro, meu filho tem  

leucemia  e  meu  marido  me  abandonou  por  outra  mulher.  Por  favor,  me  ajude.  

284 As deportações tiveram uma ampla repercussão durante o segundo semestre de 2010. Canais de 
televisão e jornais noticiaram diariamente a política de Sarkozy para os ciganos. A manifestação que  
aconteceu simultaneamente em várias cidades francesas, como Paris, Lyon, Marseille, também foi 
amplamente noticiada. Fiquei surpresa com a repercussão, porque um pouco antes das deportações 
na  França,  ciganos  do  Kosovo  tinham  sido  deportados  em  massa  da  Alemanha.  Países  como 
Holanda, Bélgica, Suécia e Irlanda estão sempre deportando ciganos e isso não é motivo de muito 
debate. O fato dos ciganos serem cidadãos da União Europeia (no caso de romenos e búlgaros)  
tornou a questão um assunto da UE. A comissária da UE, que cuida de assuntos de cidadania, 
Viviane  Reding,  solicitou  que  o  estado  francês  fosse  penalizado.  Em  declaração  pública,  a  
comissária  comparou  as  deportações  de  Sarkozy  com  as  deportações  nazistas.  Os  presidentes 
Berlusconi, Itália, e Angela Merkel, Alemanha, defenderam o colega francês.



Obrigada e Deus te abençoe”. Tive duas informantes regulares ao longo da semana 

que falavam inglês. Penso que todas as outras sabiam algumas frases e palavras na 

língua, já que seu objetivo era a comunicação com turistas (conheci um número maior 

de mulheres que falava inglês do que francês) No discurso das mulheres que tinham 

entre 18 e 75 anos, “os turistas dão dinheiro sem reclamar”. Elas diziam que não 

havia  problema  em  pedir  para  turistas,  porque  eles  estão  a  passeio,  podem  ser 

interrompidos na rua, e, sobretudo, tem dinheiro para gastar: “Não existe turista sem 

dinheiro”.

O argumento de ativistas de que esmolar fere a dignidade humana não era uma 

questão para as ciganas. A questão era a liberdade de continuar pedindo no espaço 

público e não as reivindicações de reconhecimento da mendicância como uma prática 

que atenta contra a dignidade.  Esmolar não era visto como algo degradante,  como 

diziam  os  ativistas  de  esquerda  que  conheci  na  manifestação.  Ao  contrário, 

considerando a realidade social da Bósnia, as mulheres diziam que gostavam do seu 

ambiente de trabalho, isto é, abordar turistas em lugares turísticos. Elas reclamavam, 

porém, do controle policial e do total de esmolas arrecadado285.

A senhora da foto abaixo conversava bastante comigo. Ela ficava mais tempo 

sem abordar as pessoas. Já as jovens ciganas eram mais rápidas na abordagem. Elas 

estavam sempre ocupadas e, geralmente, só queriam conversar comigo nos intervalos. 

285 Jane  Helleiner  observa  que  a  esmola  tem  perdido  seu  valor  como  expressão  da  piedade. 
Analisando o Reino Unido, ela focaliza exatamente o contexto no qual a generosidade e piedade  
passam  a  ser  agenciadas  por  instituições  de  caridade  e  organizações  não  governamentais.  A 
reprovação  da  mendicância  aparece  na  literatura  sobre  a  Reforma  Protestante.  Os  países 
confessionais de religiões protestantes criminalizaram a mendicância. Esse é o caso da Inglaterra.  
Em Londres, comprei flores de duas ciganas que vendiam e esmolavam ao mesmo tempo. Como 
observa Helleiner,  dessa forma, vendendo qualquer coisa, fica difícil definir o que é comércio 
informal e mendicância (2003).



Apenas  pagando  café  no  McDonald´s  tive  a  oportunidade  de  conversar  e  me 

relacionar com elas286. Ao longo do dia, as observava trabalhando e a partir do quarto 

dia,  elas  já  estavam conversando não apenas  durante o café  no McDonald´s,  mas 

também nos horários e momentos menos movimentados.

Nesse pouco tempo, observei que as mulheres tinham jornadas regulares. O 

grupo que focalizei trabalhava não menos do que oito horas diárias. Do ponto de vista 

das ciganas, elas trabalhavam muito, mas trabalhar em Paris recompensava. Diziam 

que  era  uma  cidade  bonita.  Elas  voltavam  para  Sarajevo  de  vez  em  quando, 

dependendo  das  relações  e  eventos  familiares.  Duas  informantes,  no  entanto,  já 

estavam há quatro anos entre Paris e Roma sem voltar para Sarajevo. As ciganas com 

as quais conversei disseram conhecer outras cidades europeias, como Londres, e que 

começaram a esmolar depois da guerra, quando foram obrigadas a deixar Sarajevo. 

Duas  informantes  disseram  que  não  esmolariam  em  Sarajevo  por  terem  muitos 

conhecidos na cidade. Já na França, não havia problema, só tinham os gadje e outros 

ciganos na mesma situação. Para as ciganas, a mendicância não era algo degradante, 

mas  sim  uma  forma  de  se  “fazer  dinheiro”  com  os  recursos  disponíveis.  Uma 

informante observou que como era pobre e suas roupas eram furadas, como pedinte, 

ela  conseguiria  dinheiro.  De outra  forma,  o  que  ela  poderia  fazer,  me  perguntou. 

Penso  que  essa  informante  encontrou  uma  atividade  adequada  ao  seu  perfil.  Ela 

instrumentalizava  sua  realidade  social  de  mulher  pobre  que  vivia  em  capitais 

europeias pedindo dinheiro desde a Guerra da Bósnia. Isabel Fonseca observa que 

“uma  aparência  pobre  pode  provocar  pena,  sentimento  refletido  de  maneira  

286 O McDonald´s em Paris é uma lanchonete barata, com banheiro público e de fácil comunicação 
com os funcionários. As ciganas gostavam de frequentá-lo. 



adequada pelo  desprezo.  Os ciganos  caçoam dos  gadje  que os  olham com olhos  

lacrimosos, mas se alegram em aceitar seu dinheiro. É claro  que alguns mendigos  

pedem por necessidade, mas para muitos, sobretudo as crianças, mendigar é uma  

espécie de hobby, um jeito de conseguir um trocado e, ao mesmo tempo, confirmar a  

orgulhosa distância do doador branco” (1997:67). Nesta citação, existe um elemento 

que deve ser explorado, isto é, o papel do estereótipo na construção da distância entre 

ciganos e não ciganos. 

A antropóloga Jane Helleiner destaca que a mendicância, sobretudo infantil, 

permite aos ciganos na Irlanda afirmarem sua distância em relação aos  gadje, e, ao 

mesmo tempo, é uma forma de renda familiar: “As crianças pequenas ou bebês, eles  

sugerem,  eram  vistos  como  um  capital  por  mulheres  adultas  por  causa  de  sua  

capacidade em evocar a compaixão de potenciais  doadores” (2003:21).  Como os 

gadje,  em  tese, desprezam  a  ideia  de  crianças  sendo  usadas  para  a  obtenção  de 

esmolas, o fato dos ciganos não se importarem com isso, evidencia seu desprezo pelo 

“código cultural  gadje”287.  Não se importar  com o juízo moral  reforça a distância. 

Confrontar os  gadje é um elemento central na construção da identidade cigana. Isso 

ajuda a construir desde cedo para a criança a diferença entre eles, que esmolam, e os 

gadje, que trabalham (Helleiner 2003). 

A rejeição a certos valores considerados  gadje tem um papel importante na 

auto  representação  dos  ciganos.  A  recusa  ao  trabalho,  pensado  com  horários 

determinados  e  superiores  não  ciganos,  é  mencionada  em  várias  etnografias 

287 A naturalização pelos não ciganos do “trabalho infantil” na publicidade e do “trabalho escolar” 
aparece no discurso dos ciganos que reclamam o fato do “trabalho cigano” ser preterido sob o 
argumento  de  que  é  trabalho.  Jane  Helleiner  (2003)  observa  que  os  ciganos  questionam  a 
hierarquização que é estabelecida entre os saberes que se aprendem na escola e os que aprendem 
com a família. 



(Sutherland  1975;  Okely  1984;  Stewart  1997).  As  ciganas  em  Paris  diziam  que 

esmolar,  ser  pedinte  (begging),  não  era  um trabalho.  Trabalho,  na  concepção  que 

tinham,  implicava  empregar-se.  Em minha opinião,  no entanto,  o  que elas  faziam 

poderia ser classificado como trabalho. As condições observadas durante o tempo que 

as acompanhei, sobretudo com três mulheres, indicavam isso. Elas se ocupavam por 

horas, abordando as pessoas e falando sempre o mesmo discurso: “Me dá dinheiro...”.

A recusa ao trabalho, a esmola e a sujeira têm um papel  na construção da 

distância entre ciganos e não ciganos (Sutherland 1975; Okely 1984; Fonseca 1997). 

Para concluir este tópico, apresento um exemplo etnográfico no qual o estereótipo de 

sujo  é  mobilizado  para  afirmar  e  construir  essa  distância.  Na  Inglaterra,  em 

Bournemouth288,  onde  estava  antes  de  ir  para  a  manifestação  em Paris,  conheci  a 

família de Anneka. Queria entrevistar o presidente de uma associação, mas como ele 

estava viajando, sua sobrinha, Anneka, tornou-se minha interlocutora. Ela não estava 

interessada  em  política  e  identidade,  mas  aceitou  participar  da  pesquisa.  Anneka 

nasceu em 1982, era casada e tinha quatro filhos (meninos entre 2 e 10 anos)289. Ela 

trabalhava durante dois dias da semana em uma escola primária como “técnica em 

educação”, onde estudou e agora estudam dois de seus filhos. Não conheci o marido 

de Anneka, que era comerciante, porque ele estava viajando com seu tio. Considero 

que  o  fato  de  Anneka  ter  ficado  sozinha  em  casa,  fez  com  que  ela  bem  mais 

288 Bournemouth é uma cidade no sul da Inglaterra com aproximadamente 160.000 habitantes. Basil 
Burton, presidente da “National Romany Rights Association and Dorset resident”, estima que em 
torno de 20% da população residente em Bournemouth tem herança cigana. Segundo dados da 
biblioteca local da cidade, estima-se que 1.500 famílias ciganas morem em Bournemouth. Isso 
corresponde a 3% da população da cidade.

289 Não fui para a Inglaterra apenas para conhecer o tio de Anneka, mas procurei sensibilizá-la para 
que me aceitasse argumentando que não poderia voltar para o meu país sem ter entrevistado algum 
cigano. Além disso, desempenhei a função de babá “nanny” com as crianças.



facilmente  aceitasse minha presença e  colaboração como  “babá”. Além do marido 

viajando, por conta de uma briga de família, Anneka estava sem o auxílio de sua sogra 

e cunhadas para cuidar dos seus quatro filhos.

A família de Anneka pode ser descrita como ingleses, “brancos”, não usam 

saias longas, e se definem como Gypsies. A concepção de Anneka sobre os ciganos 

como genuinamente europeus, “estamos aqui antes dos ingleses290” e sem vínculos 

com os ciganos do Leste “que vieram da Índia” me remete, mais uma vez, a afirmação 

da diferença em relação a outros ciganos. Anneka, sabendo do meu trabalho de campo 

multi local, fez questão de explicitar que ela era diferente de todos os outros ciganos 

com os quais tive contato. Anneka me falou que era Gypsy e não tinha nada a ver com 

os  roma, ciganos do Leste europeu e que são “novos” na Inglaterra (eles são novos 

não apenas porque fazem parte da imigração pós-comunismo). 

Fui  à  Bournemouth  na  expectativa  de  acompanhar  manifestações  públicas 

contra  a  política  de  regularização  de  “assentamentos  ciganos”  no  Reino  Unido291. 

Através da imprensa,  tomei  conhecimento de que a população local se mobilizava 

contrariamente  a  essa  política,  voltada  para  os  ciganos  que  viajam.  Reclamava-se 

também pela não concessão de licenças de moradia para que os ciganos pudessem se 

fixar. Observei casos nos quais os ciganos possuíam a propriedade dos terrenos, mas 

não tinham as autorizações para a construção de moradias. Daí morarem em casas de 

290 Bournemouth é uma cidade descrita como de ocupação tardia. No século XIX, Bournemouth é 
descrita como uma área de caça e sem moradores. Anneka, contudo, observa que os ciganos já 
viviam na cidade. 

291 Essa política prevê a criação e regularização de “acampamentos” (Gypsy camp), dotando-os de 
infra-estrutura adequada para os ciganos que, no Reino Unido, são definidos juridicamente como 
nômades (travellers). Essa política que é muito mais complexa do que assinalo aqui tem como 
objetivo oficial garantir que os ciganos possam manter o seu nomadismo, sob o controle do estado. 
Sobre as políticas no Reino Unido para os ciganos, ver Acton 1997 e Hawes & Perez 1995.



estrutura modular. Em resumo, moradores não ciganos se associavam para reclamar 

de práticas que contribuiriam para legalizar e, possivelmente, aumentar o número de 

ciganos em sua vizinhança. Os moradores que rejeitam os ciganos como vizinhos se 

expressam  no  espaço  público  inglês.  Em  uma  pequena  manifestação  contra  os 

ciganos, com em torno de oito aposentados, na porta da “prefeitura local” (council), 

um senhor tinha um cartaz no qual se lia “não em meu quintal (not in my backyard)”. 

Na Inglaterra, essa é uma expressão geral mobilizada para se referir aos ciganos, mas 

não exclusiva a eles.  A “atitude NIMBY” tem legitimidade na esfera pública, sendo 

vista como a manifestação do direito de um morador em escolher seus vizinhos. Em 

geral, essa atitude não evoca pessoas, mas sim prédios muito altos, parques industriais, 

bases militares, prisões, motéis, aeroportos e etc.

Com o tio  de  Anneka viajando e  sem sucesso  na  comunicação  com outro 

agente político em Bournemouth, não explorei a oposição dos moradores locais frente 

à política de “assentamentos” e às licenças de moradia. Outra questão apareceu, no 

entanto, para ser explorada e tem a ver com a vida doméstica. Anneka vivia em uma 

casa  com  dois  quartos,  sala,  cozinha,  varanda,  quintal  e  garagem.  Ela  era  muito 

dedicada na limpeza do interior de sua casa. Considero que o fato de tomar conta das 

crianças para que Anneka pudesse se dedicar ainda mais a suas tarefas domésticas foi 

decisivo  para  a  aceitação  da  pesquisa.  Enquanto  ficava  com as  crianças,  Anneka 

limpava a sua casa detalhadamente.  Primeiro,  os quartos,  onde as roupas de cama 

eram lavadas, embora me parecessem muito limpas (o lençol branco era realmente 

branco). Depois a sala com pradarias repletas de louça, bibelôs e porcelanas... Tudo 

era limpo, embora já parecesse muito limpo.



O  interior  da  casa,  cuidadosamente  limpo  e  arrumado,  contrastava  com  a 

bagunça e sujeira generalizadas do quintal. Isso não era à toa, como observei, Anneka 

sujava o quintal de sua casa. Um dia comecei a ajudá-la na limpeza, tirando o lixo, 

mais especificamente, recolhendo garrafas de plástico tipo pet do quintal. Quando ela 

me viu, chamou minha atenção dizendo para que parasse, porque o “quintal é sujo 

mesmo”, e sem que eu perguntasse ou fizesse qualquer comentário, ela me explicou 

que seu propósito era “assustar” os vizinhos. Como assim? Mantendo o quintal sujo, 

os “os gorgios [não ciganos] ficam longe do quintal”. Anneka e as crianças jogavam 

lixo pela janela durante todo o dia. As crianças brincavam destruindo os pedaços de 

ferro contorcidos, restos de material de construção, roupas velhas... e tudo mais que se 

encontrasse pelo quintal.  Além disso,  as crianças eram incentivadas  a utilizar  uma 

parte  do  quintal,  próxima  à  entrada,  como  banheiro.  Conversando  com  uma 

enfermeira  chinesa que trabalhava em Bournemouth,  ouvi que defecar  e urinar  no 

quintal,  mesmo  que  crianças,  era  visto  com grande  reprovação  moral  e  dava  aos 

ciganos a reputação de sujos e selvagens. Para Anneka, entretanto,  os  gorgios que 

eram sujos. Segundo ela contou, eles – os não ciganos – misturam roupas íntimas com 

guardanapos, panos de prato e toalhas (como mostravam os varais da vizinhança); eles 

costumam reaproveitar a água que lavam a louça do almoço para lavar a do jantar; as 

mulheres utilizam a mesma calcinha por mais de um dia...

Enquanto Anneka espalhava o lixo, ela dizia performaticamente “para longe  

do meu quintal”, frase que me disse ter aprendido com a sua mãe, que “sujava” o 

quintal,  evocando a  mesma idéia:  “gorgios [não  ciganos]  para longe do quintal”. 

Assim,  observei  que  os  ciganos  também  possuem  uma  expressão  que  reclama 



distância em relação aos não ciganos. A antropóloga Judith Okely que, diferente do 

meu contato superficial com os Gypsies-Travellers, fez pesquisa de campo por anos, 

observa que a casa rigorosamente limpa e o quintal propositalmente sujo é uma forma 

de manter os  gorgios fora da “intimidade” (1984). Existe uma interessante literatura 

sobre isso. Os antropólogos Miller (1975) e Sutherland (1975), em seus estudos sobre 

ciganos rom nos Estados Unidos, reconheceram o papel de tabus ligados a poluição na 

manutenção  da  fronteiras  étnicas.  Como  argumenta Mary  Douglas  (1966),  nossas 

crenças sobre limpeza e sujeira vão além das questões ligadas à higiene: ensaboar, 

escovar, lavar, colocar em ordem é um ritual que nos fala da necessidade de ordenar e 

reordenar nossa própria vida. Ao fazer isso, separamos, demarcando fronteiras.

Conclusão

Com este capítulo, pretendi mostrar que os ciganos não comprometidos com o 

projeto  identitário  das  associações  possuem  uma  relação  diferenciada  com  os 

estereótipos. De forma distinta do que se pensa sobre os estereótipos (isto é, que eles 

generalizam) os atores recorrem a eles para se diferenciar  dos  gadje e também de 

outros  ciganos.  A  afirmação  da  diferença  foi  uma  questão  central  no  capítulo. 

Recusando ‘denominadores comuns’, os interlocutores afirmaram insistentemente sua 

diferença, tanto em relação aos  gadje quanto ao  outro cigano. Confrontar os  gadje, 

mas também outros ciganos, realça a fragmentação, o particularismo étnico. 

Os dados etnográficos  mobilizados nesse capítulo evidenciam a dissonância 

entre  o  discurso  dos  agentes  políticos  e  dos  atores,  que  resistem ao  processo  de 

codificação  política.  Apesar  de  dissonantes,  tanto  o  discurso  dos  atores  quanto  o 



discurso dos  agentes  políticos  mobilizam os  estereótipos.  Na esfera pública ou na 

“intimidade”, os estereótipos são acionados nas construções identitárias.



CAPÍTULO 6

CONCLUSÃO: PROJETO IDENTITÁRIO E IDENTIDADE 

CONFRONTACIONAL

Considerando  os  dados  apresentados,  pretendo  explorar  as  tensões  geradas 

pelo processo de codificação política: afirmação de particularismo étnicos  versus a 

unidade  nacional  do  discurso  político;  resistência  ao  conteúdo  dos  projetos 

identitários; e a distância que se estabelece entre a exposição e publicidade em torno 

da ciganidade e sua experiência e performance na “intimidade”

Não existe uma única identidade cigana. A análise dos projetos identitários da 

UCB e do RCC, mesmo que ambos informados por uma agenda nacionalista com 

elementos comuns, mostra que a identidade cigana é plural. Os contextos nos quais os 

atores  não  mobilizam sua  etnicidade  politicamente  são  igualmente  marcados  pela 

diferença.  Reconhecendo  essa  diversidade  e  não  querendo  incorrer  no  erro  de 

generalizações  homogenizantes,  antropólogos  que se dedicam ao tema (Sutherland 

1975; Willians 1982 e Okely 1984) afirmam a identidade cigana como particular e 

local. Para eles, existiriam diferentes grupos ciganos, cada qual determinado por seu 

contexto cultural específico. Como vimos, o mérito dessa abordagem é mostrar que 

não existe uma “essência” que se reproduz em todos os contextos históricos e culturais 

nos quais as pessoas se afirmam ciganas. Sua limitação, entretanto, é o fato de não 

permitir compreender os ciganos em uma dimensão supra local. Fez parte da proposta 

desta  tese  contribuir  para  a  compreensão  da  identidade  cigana  em  diferentes 



dimensões.

A ideia deste estudo foi pensar a identidade cigana  como uma construção local 

e  particular,  mas  em  diálogo  constante  com  elementos  supralocais.  No  discurso 

nacionalista,  os  elementos  supralocais  são  “denominadores  comuns”  culturais  e 

políticos definidos pela “elite cigana” que, embora não seja homogênea, compartilha 

um capital cultural mais comum, como a língua romani. Em minha análise, entretanto, 

os elementos supralocais que permitem conectar ciganos de diferentes contextos são 

estereótipos292. A partir de estereótipos é possível abordar as diferenças locais e, ao 

mesmo  tempo,  discursos  e  representações  que  circulam  globalmente.  Em  outras 

palavras, explorando estereótipos é possível compreender de que maneira ciganos de 

diferentes  culturas  e  universos  sociais  se  identificam  uns  com  os  outros  e  são 

reconhecidos como membros de uma mesma “comunidade”.

A manifestação em Paris, organizada em resposta as declarações e políticas do 

ex-presidente francês Sarkozy, que acompanhei durante o trabalho de campo, mostrou 

como  os  estereótipos  permitem  imaginar  e  mobilizar  os  ciganos  como  uma 

“comunidade política”. Nesta passeata, observei efetivamente o que já tinha concluído 

a partir da pesquisa, isto é, os ciganos são muito diferentes. Observei a existência de 

distintas propostas de codificação política da identidade na esfera pública – o que se 

expressa nas categorias reivindicadas pelas associações representadas na passeata293: 

292Os antropólogos Michael Herzfeld (1997) e Phyllis Chock (1987) chamaram minha atenção para o 
papel dos estereótipos nos estudos sobre etnicidade e nacionalismo. A importância dos estereótipos 
na antropologia é realçado por esses autores.

293Entre  as  associações  presentes,  menciono a  “Union  Francaise  D'Association  Tzigane”  (UFAT); 
“National  Federation  for  support  of  Gipsies  and  Travellers”  (FNASAT);  “Catholic  Travellers 
Association”  (ANGVC);  “Romanes  Cirque  Tzigane”;  “Organizaciones  Del  Consejo  Estatal  Del 
Pueblo Gitano de España”.



Tzigane, kale, manouche, sinti, romanes, travellers, rom... Neste evento também pude 

observar a diversidade dos ciganos no que se refere ao fenótipo: Ciganos “brancos” de 

olhos  e  cabelos  “claros”  ou  “morenos”  de  olhos  e  cabelos  “escuros”.  Distintas 

categorias  para  a  auto  designação  e  diferenças  em termos  do fenótipo  podem ser 

acionadas  para  realçar  a  heterogeneidade  dos  ciganos.  Porém,  com  todas  essas 

diferenças, reconheço que os estereótipos são elementos culturais a partir dos quais a 

diversidade de identidades ciganas é elaborada.

Embora minha informante na Inglaterra não se identificasse com os ciganos 

que estavam sendo deportados na França, ela tinha interesses na manifestação, porque 

considerava que as declarações de Sarkozy (mais do que as deportações) têm um custo 

para  ciganos  que,  como  ela,  vivem  na  Europa.  A identidade  dessa  informante  é 

construída localmente. Ela rejeita a ideia de uma unidade nacional e compartilhamento 

cultural  com ciganos do Leste  Europeu.  Contudo,  quando Sarkozy desqualifica os 

ciganos publicamente acionando estereótipos, ela se imagina como membro da mesma 

“comunidade”. Ela se identifica com ciganos cujas diferenças étnicas foram descritas 

por  ela  mesma,  em  outro  contexto,  como  irreconciliáveis.  Os  estereótipos,  nesse 

sentido,  fundamentam possíveis princípios de unificação política.  Como argumenta 

Bourdieu, o estigma dá ao nacionalista pontos de apoio objetivos para a mobilização 

(2007:125).

Contudo,  mesmo  reconhecendo  elementos  culturais  comuns  –  como 

estereótipos  que  circulam supra  localmente,  os  atores  não  comprometidos  com o 

nacionalismo cigano afirmam particularismos.  Isso porque o “desacordo” (Shryock 

1997) estrutura os contextos da “intimidade”, nos quais os sujeitos não se preocupam 



em adequar seu discurso, baseado em diferenças e tensões identitárias, a narrativas 

nacionais.  Isso  não  significa  dizer,  entretanto,  que  os  atores  reivindiquem  o 

reconhecimento  de  sua  diferença  étnica  publicamente.  Nos  contextos  de  interação 

interétnica, eles usam o termo cigano, ao invés de kalderash, calon, horarano e etc.

Michael Herzfeld argumenta que a segmentaridade não reside na divisão de 

uma  suposta  unidade,  mas  na  conversão  de  multiplicidades  em  segmentos,  em 

unidades  simultaneamente  divisíveis  e  unificáveis,  de  acordo  com  múltiplas 

estratégias  que  vão  da  repressão  à  resistência,  passando  pela  manipulação  e  pela 

cooptação. Ao realçar particularismos, estabeleço uma perspectiva mais crítica, que 

não atribui aos ciganos um caráter segmentar diferenciado. Quero dizer que, como 

argumenta  Evans-Pritchard  (1999),  a  segmentação  é  universal.  Dessa  forma,  a 

segmentação  não  deve  ser  tratada  como  um tipo  exótico  em vez  de  um aspecto 

universal da vida política (Herzfeld 1987:158).

A análise  dos  projetos  identitários  da  UCB  e  do  RCC  mostrou  como  a 

identidade  cigana,  imaginada  pelos  agentes  políticos,  é  informada  por  diferentes 

diacríticos  e  propostas  de  codificação  política.  Da  mesma  forma,  os  discursos  e 

práticas  dos  atores  que  não  mobilizam  sua  etnicidade  politicamente  indicam 

diferenças na construção da ciganidade. Apesar das enormes diferenças, nos contextos 

etnográficos  explorados,  os  estereótipos  são  mobilizados.  Eles  estão  presentes  em 

todos  os  contextos  desta  tese.  Em  determinadas  situações  e  contextos,  eles são 

afirmados e em outros negados e combatidos. 

Os estereótipos são performaticamente mobilizados. Ainda que negados, eles 



são evocados como um contraponto discursivo e fundamento para a ação política. No 

contexto  do  projeto  identitário  do  RCC,  todos  os  estereótipos  são  negados  - 

“negativos” ou “positivos”. A produção discursiva da associação canadense é muito 

clara  em  relação  à  sua  rejeição  aos  estereótipos.  Para  Ronald  Lee,  mesmo  os 

estereótipos de artistas não devem ser afirmados, pois exotizam os ciganos. Os agentes 

políticos,  e não apenas Ronald Lee, reclamam da exotização da identidade cigana. 

Porém,  ao  mesmo  tempo  que  reclamam  da  exotização,  eles  também  oferecem 

narrativas igualmente exotizantes. A narrativa de Ronald Lee sobre a origem indiana e 

guerreira  dos  ciganos,  bem  como  sua  unidade  ao  longo  da  história;  e  o 

reconhecimento de um “dom” especial para a música e magia, no discurso de Mio 

Vacite, são bons exemplos. Sobre isso, em relação ao seu estudo sobre a construção da 

narrativa nacional grega moderna,  Herzfeld argumenta que a exotização nacionalista 

“é realmente  uma  ironia  instrutiva:  como  auto-denominados  ocidentais  

discursivamente  procuram  se  distanciar  do  'atavístico'  dos  Balcãs  e  mundo  

muçulmano,  geralmente  denunciando  uma  suposta  falta  de  racionalidade  nessas  

populações, eles encontram-se imitando precisamente a mesma estratégia paradoxal  

de, simultaneamente, exotizar seu próprio passado e apontar para ele como a fonte  

de seu caráter nacional”.  (1997:136).

 Analisando os projetos identitários das associações ciganas, a exotização dos 

agentes  políticos  é  exposta.  Em  outras  palavras,  as  estratégias  discursivas  e 

representacionais  acionadas  por  Ronald  Lee  e  Mio  Vacite  para  construir  uma 

identidade cigana pública são publicizadas. Considero que essa publicização deve ser 

acompanhada de uma análise que contextualize o lugar a partir do qual os agentes 



políticos  produzem  seus  discursos.  Como  Jean  Jackson  (1995)  apontou,  quando 

usamos um argumento construtivista para mostrar como eles, os agentes políticos, tem 

que ser o que eles agora dizem que são, na verdade, estamos colocando-os em risco, 

porque torna mais fácil para o estado dizer “ah, então não é real, que está apenas  

inventando-se” (imaginando-se). Porém, pode-se dizer a mesma coisa sobre o estado. 

Como Herzfeld argumenta, é um erro a tendência a tratar o que o estado faz como 

sendo de um tipo totalmente diferente do que as pessoas comuns fazem. De fato, estes 

são processos sociais, em grau igual. O estado, porém, tem uma capacidade muito 

maior para reivindicar um penhor sobre a sua eterna verdade. O estado consegue de 

forma mais poderosa naturalizar sua imaginação (Herzfeld 1997:32).

 Nesse  sentido,  torna-se  relevante  realçar  que,  em  diferentes  situações 

exploradas ao longo do estudo, observei que os agentes políticos oferecem narrativas 

concorrentes, “essencializações em resposta” para usar as palavras de Herzfeld (1997). 

O  discurso  de  vitimização  e  o  reconhecimento  da  morte  de  ciganos  durante  o 

Holocausto nazista (e perseguição europeia de maneira mais ampla) são acionados em 

situações nas quais os agentes políticos também estão respondendo aos estereótipos de 

“ladrões,  velhacos  e  trapaceiros”.  Nesta  tese,  explorei  situações  nas  quais  tais 

estereótipos são acionados pelo discurso oficial, ou seja, na justificativa do ministro 

canadense diante das restrições impostas na política de imigração e refúgio para os 

ciganos;  em  dicionários  adotados  pelo  Ministério  da  Educação  brasileiro;  e  nos 

argumentos  da  política  de  deportação  do  governo  francês  de  Sarkozy294.  Nessas 

situações,  os  discursos  são  naturalizados.  Quero  dizer  que  os  estados  mobilizam 

294Herzfeld (1997) observa que os estereótipos são mobilizados pelos estados, embora frequentemente 
atribuído o seu uso e difusão ao discurso popular.



esterótipos e os utilizam na construção de representações públicas sobre os ciganos, 

mas essas construções são naturalizadas na vida social.  Quando Sarkozy vincula o 

problema da criminalidade aos ciganos e o ministro Jason Kenney pede a análise da 

ficha  criminal  de  cidadãos  checos,  eles  não  precisam  explicar  o  porquê  de  suas 

práticas. Os estereótipos as justificam. 

 Os estereótipos,  e  não  apenas  no  discurso  de  representantes  do  estado  e 

agentes políticos, são acionados performaticamente e fazem parte de uma “retórica 

social”  (Herzfeld  1997).  Considero  que  é  justamente  na  forma  de  uma  “retórica 

social” que os estereótipos contribuem para a análise antropológica. Ao invés de nos 

conduzir a formalismos e a uma gramática, os estereótipos evidenciam ambiguidades, 

inconsistências  e  diferenças.  Para  enxergar  os  processos  de  essencialização,  os 

contextos  da  “intimidade”  foram  fundamentais,  porque  neles  os  estereótipos  são 

afirmados sem constrangimentos (“o que os nacionalistas querem negar é, em muitos 

casos, o que efetivamente atrai e interessa as pessoas”). Como Herzfeld escreveu, uma 

característica  fundamental  da  “intimidade  cultural”  é  que  o  seu  conteúdo  é 

necessariamente inconstante. Ele representa alternativas para visões oficiais, que, por 

todas  as  suas  pretensões  de  verdade  eterna,  são  elas  próprias  comprovadamente 

instável.  Mesmo  contrapondo-se  à  codificação  estatal  e  outras  formas  oficiais  de 

reificação da identidade, a “intimidade cultural”, contudo, não é menos um espaço de 

reificação (Herzfeld 1997:50). 

Os atores que não mobilizam sua ciganidade politicamente também operam 

essencializações.  Ao  afirmarem  particularismos,  eles  acionam  o  conceito  de  raça 

(sangue) e estereótipos. Como vimos, interlocutores afirmam sua diferença em relação 



ao outro cigano, evocando estereótipos: o outro cigano é o ladrão ou o outro cigano é 

o  sujo.  Dessa  maneira,  interlocutores  kalderashs atribuem  aos  ciganos  calons o 

estereótipo  de  ladrão,  enquanto  informantes  calons se  referem  aos  roma como 

velhacos e trapaceiros. Estereótipos são, portanto, acionados para unificar os ciganos – 

o que fica claro nos discursos de agentes políticos ciganos e representantes do estado – 

e,  ao mesmo tempo,  para afirmar a fragmentação e diferença.  Os estereótipos  são 

mobilizados para confrontar e o confronto fragmenta.

Os  atores  nos  contextos  da  “intimidade”  não  oferecem  “narrativas 

concorrentes”, como os agentes políticos. Eles não estão interessados na produção de 

discursos  públicos  sobre a  identidade cigana.  A codificação política,  uma vez  que 

implica a construção de uma identidade pública, gera uma tensão, porque existe uma 

acentuada distância entre a exposição e publicidade em torno da ciganidade e sua 

experiência  e  performance  na  “intimidade”.  Observo  que  à exceção  dos  agentes 

políticos,  a  maioria  dos  interlocutores  não  quer  se  envolver  no  processo  de 

codificação. Considero que a baixa capacidade de mobilização política dos projetos 

políticos  apresentados também tem a ver  com o seu conteúdo e,  portanto,  com a 

imaginação  política  dos  agentes  políticos.  Interlocutores  resistem  aos  projetos 

identitários:  “Eles  não  querem ser  santos”.  A vitimização  não  é  vista  como  uma 

alternativa aos estereótipos de ladrões, velhacos e trapaceiros, sendo muito mais uma 

estratégia adotada para alcançar determinado fim, como a aceitação da condição de 

refugiado. Um dos argumentos acionados por Katrina para não participar de eventos 

políticos do RCC é a narrativa de vitimização. Ela criticou o fato da associação se 

referir  aos ciganos como “vítimas e marginais”.  Peter Vermeersch observa em seu 



trabalho sobre a “política identitária” cigana na Eslováquia que “roma que têm ideias 

claras  sobre  sua  identidade  étnica  na  esfera  privada,  podem  ser  relutantes  para 

enfatizar  sua etnia  em público,  porque temem que precisamente esta  identificação 

permitirá que outros os desacreditem ainda mais. A retórica dominante que associa os 

roma à  criminalidade social  pode levá-los a  rejeitar  a  mobilização política de sua 

identidade” (2001:16).

A identidade cigana não é fonte de identidade pública para os informantes que 

não são agentes políticos ou cuja profissão não envolve estereótipos. A etnicidade é 

reservada  à  “intimidade”  (incluindo  os  contextos  nacionais  nos  quais  a  diferença 

étnica é oficialmente reconhecida e incentivada). Diacríticos fundamentais, como a 

língua e a genealogia, não são visibilizados publicamente. O lugar de produção da 

identidade é a “intimidade”. Diante disso, o desafio que se coloca para os agentes 

políticos é como construir uma identidade política sem a sua dimensão pública. Os 

nacionalistas ciganos reivindicam reconhecimento e legitimidade pública para seus 

projetos,  enquanto  os  atores  da  “intimidade”  não  querem  publicidade  sobre  seus 

dispositivos de produção da ciganidade, como a língua. Assim, nacionalistas ciganos 

ao  codificarem  a  identidade  são  frequentemente  acusados  de  explorar  e  expor  a 

“cultura cigana”. Em resumo, o lugar de expressão da cultura é visto como a rede 

genealógica e de afinidade; a língua se fala em casa e com conhecidos.

Ronald Lee e Mio Vacite também buscam proteger sua “intimidade”, enquanto 

ciganos roma de elite, focalizando em suas narrativas os ciganos refugiados do Leste 

Europeu  ou  os  ciganos  calons de  acampamento.  A visibilidade  cigana  em  seus 

discursos  é  dada  sobretudo  a  estes  ciganos.  Os  roma também aparecem,  mas  são 



descritos de forma elitizada e com agência, isto é,  como conhecedores da tradição 

cultural; com posições de destaque na estrutura social  e econômica; e sujeitos que 

diante do “medo do estigma”, adotaram como estratégia para a mobilidade social a 

dissimulação  de  sua  identidade  (observo  que  os  principais  agentes  políticos 

mencionados na tese modificaram seus nomes).

Considero que os dados apresentados permitem questionar a ideia de que o 

reconhecimento público é  uma demanda do ser  humano,  como argumenta Charles 

Taylor (1992) em seu ensaio “Política do Reconhecimento”. O acadêmico canadense 

considera  que  o reconhecimento  das  diferenças  e  a  defesa  da  cultura  representam 

metas que estão além das satisfações individuais. Charles Taylor defende a tese de que 

a nossa identidade é moldada, em grande parte, pelo reconhecimento ou pela ausência 

dele.  Concordo  com  isso,  mas  discordo  de  sua  posição  sobre  os  efeitos  do  não 

reconhecimento no sujeito. Para Taylor, o não reconhecimento ou o reconhecimento 

falso por parte do grupo pode gerar distorções reais ao indivíduo, causando danos e o 

oprimindo:  “Se  a  sociedade  ao  redor  do  indivíduo  lhe  mostrar  um  quadro  dele  

depreciativo e negativo, dificilmente ele conseguirá construir uma imagem positiva de  

si mesmo” (1992). O material etnográfico indica, no entanto, que é possível subverter 

a  visão  depreciativa  e  construir  uma  identidade  positiva.  Melhor  dizendo,  como 

argumenta o antropólogo Joseph Campbell,  busca-se a transgressão como honra. A 

“honra  positiva”  dos  ciganos  é  construída  não  a  despeito  de  sua  posição  “pária” 

(considerando a classificação de Weber  [1921]1987), mas a partir dela.

A análise  dos  projetos  identitários  e  sua  contraposição  aos  discursos  da 

“intimidade”  revela  que  os  atores  possuem  diferentes  maneiras  de  positivar  sua 



narrativa biográfica. Qual a diferença, que elemento cultural, é mobilizada, contudo, é 

uma questão altamente variável. Considerando que a identidade é performática e que a 

performance revela e esconde ao mesmo tempo, os ciganos podem ser vítimas na 

audiência ou para legitimar sua participação política na esfera pública, mas também 

como  “ladrões,  velhacos  e  trapaceiros”  para  afastar  a  atenção  e  intromissão  de 

“estrangeiros”, como eu, a pesquisadora gadjé, mesmo quando claramente, ainda que 

não santos, não são tão pecadores quanto querem mostrar. A etnografia, diferente do 

estado que opera através de essencializações, permite o reconhecimento de mais de 

uma  identidade.  A “labilidade  semântica  dos  valores  locais”,  que  faz  com  que 

pertencimentos familiares, étnicos e mesmo nacionais funcionem como verdadeiros 

shifters (que só fazem sentido em relação aos agentes em interação em determinado 

contexto),  tende a  ser  eliminada ou limitada  pelo estado,  mas não pela  etnografia 

(Herzfeld 1997).
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Glossário

Boiash – designação étnica para um grupo de ciganos roma.

Calon (m. s.), calin (f. s.), calons/ cale (pl.) - reconhecidos no Brasil como ciganos de 

origem ibérica e léxico.

Chibi - léxico utilizado pelos ciganos calons no Brasil.

Dom - designação para ciganos em países asiáticos e não europeus, como Egito e 

Israel.

Gadjo (m. s.), gadji (f. s.), gadje (pl.) - termo para não cigano nas língua romani e 

chibi.

Gazo (m. s.), Gorgio (m. s.), Garron (m. s.), garrin (f. s.), gaze (pl.), gorgios (pl.) - 

variações para o termo gadjo.

 

Horahano/ horarranê – designação étnica para um grupo de ciganos roma.

Kalderash – designação étnica para um grupo de ciganos roma.

Kalo/calo (s. m), kale (pl.) - designação para ciganos que vivem sobretudo em países 

nórdicos, como Noruega e Finlândia; e no sul da França e norte da Espanha. 

Koïné - grego helenístico; dialeto falado por militares como os que fizeram parte dos 

exércitos de Alexandre O Grande.

Kumpania - termo em romani que designa um conjunto de famílias de ciganos roma 

com relações de parentesco, afinidade e ajuda mútua.



Lovari/ lovara/ lovaria - designação étnica para um grupo de ciganos roma.

Mathwia/ matchia/ mathchuaias - designação étnica para um grupo de ciganos roma.

Moldowaia - designação étnica para um grupo de ciganos roma.

Porrajmos  -  destruição  em  romani.  Termo  mobilizado  por  ativistas  como 

correspondente a holocausto.

Rom (m. s.), roma (pl.), romni (f. s.) - corresponde ao termo da língua romani para 

cigano.

Romani/ romanê - língua falada por ciganos e com uma enorme variação dialetal.

Romnichels - designação para ciganos de origem britânica.

Rom'nes (anglo-romani) - léxico que conjuga vocabulário romani e elementos da gra-

mática inglesa.

Rrom – grafia utilizada por ativistas ciganos como equivalente a rom.

Sibiaia - designação étnica para um grupo de ciganos roma.

Sinti  -  designação  para  ciganos  não roma  e  não  calons,  que  vivem sobretudo  na 

Alemanha e Itália.

Travellers-Gypsies - designação para ciganos no Reino Unido, que usualmente não se 

identificam com os roma, calons e sintis.

Vlach-roma - ciganos roma de origem romena (Moldávia, Valáquia e Transilvânia).



Vlax romani - designa uma variação dialetal do romani falada por ciganos kalderash e 

lovari.

Zhelim Zhelim (Viajar viajar) - é uma música na língua romani também escrita como 

“Djelem Djelem”.

Zhutis ame - ajuda mútua em romani.
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