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 Os ciganos podem ser encontrados em todo o território brasileiro e nos diferentes níveis do 

espectro social. Embora não existam estatísticas confiáveis, uma vez que o censo brasileiro não 

permite o registro de identidades étnicas, apenas de identidades raciais, as estimativas do número de 

ciganos no Brasil variam de 800 mil a 1 milhão, números que não devem ser vistos como reflexos 

diretos de realidades demográficas ou identitárias, mas sim como um artefato discursivo que reflete 

a busca de afirmação e o reconhecimento dos ciganos como parte integrante da narrativa nacional 

brasileira. 

 Essa estratégia de visibilidade ganhou força na última década, quando o Estado brasileiro 

adotou o multiculturalismo como linguagem oficial e princípio organizador de políticas públicas. 

“Embora esse discurso no Brasil tenha sido inicialmente direcionado aos grupos tradicionalmente 

reconhecidos pelo discurso do nacionalismo brasileiro, a exemplo dos grupos indígenas e negros, 

ele abriu um espaço para a expressão da identidade étnica de grupos não contemplados na narrativa 

nacional oficial, como os ciganos. Esse processo veio ao encontro da crescente importância que a 

etnicidade adquiriu, no Brasil, como capital simbólico e marcador de distinção social desde os anos 

de 1980” (Pinto 2010). Assim, a etnicidade cigana, marcada por sua expressão contida no universo 

familiar ou nos espaços comunitários (como clubes e associações particulares), passa por um 

processo de intensificação de seu valor cultural e de sua expressão na esfera pública. 

 Existe atualmente um conjunto de políticas dirigidas a portadores de uma identidade étnica 

específica, como os ciganos, no Brasil. Essas políticas reconhecem os ciganos como sujeitos de 

direitos coletivos e tem levado a um debate sobre a identidade cigana na esfera pública, assim como 

a um processo de disputa pela definição de seus critérios e elementos. Considerando esse contexto, 

este paper tem por objetivo examinar a construção de uma identidade cigana na esfera pública 

brasileira, focalizando a associação cultural e política União Cigana do Brasil (UCB). A partir dessa 

associação, exploro a codificação da identidade cigana, considerando seus elementos locais e supra-

locais. O paper está dividido em três partes: na primeira parte, contextualizo o trabalho de campo 

com foco na UCB; na segunda parte, exploro os 'denominadores comuns' culturais e políticos 
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definidos como constitutivos da identidade cigana pela UCB. Por fim, na terceira parte, 

problematizo o discurso da UCB no contexto de outro projeto identitário, como o da Fundação 

Santa Sara. Dessa maneira, pretendo contribuir para o debate sobre a construção de identidades 

ciganas e codificações políticas no Brasil contemporâneo, a partir de uma análise baseada em dados 

etnográficos. 

 

 

Da AOJA a UCB: trabalho de campo e associação cigana no Brasil 

 

 Enquanto fazia minha pesquisa de mestrado sobre a participação institucional dos ciganos 

calon no Judiciário do Rio de Janeiro (Souza 2006), 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 este grupo. 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. 

 Ainda que a AOJA não seja uma associação cigana, ela pode ser considerada uma das 

primeiras iniciativas de ciganos brasileiros em sua organização em resposta ao preconceito. 

Interessada em iniciativas de organização coletiva como essa, passei a focalizar, no doutorado, 

como contexto etnográfico de minha pesquisa a União Cigana do Brasil (UCB): uma associação 

que, como a AOJA, também se constitui em resposta ao preconceito dirigido aos ciganos. 

Diferentemente da AOJA, entretanto, a UCB dirige-se a todos os ciganos no Brasil e não apenas aos 

membros de uma categoria profissional. 

 Meu primeiro contato com a UCB se deu através de seu presidente, Mio Vacite, durante um 

evento da comissão que ele integra contra a intolerância religiosa no Rio de Janeiro
2
. Neste evento 

me apresentei como pesquisadora e, 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 outras atividades 

da UCB - entrevistas concedidas a jornais e programas de televisão, debates e shows em eventos 
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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
3
. 

 

O que é a União Cigana do Brasil? 

 

 A UCB é uma associação cigana criada em 1990 por Mio Vacite para, em suas palavras, 

“resgatar, moralizar e preservar a cultura do povo cigano, esclarecendo suas tradições e revertendo a 

imagem preconceituosa advinda da desinformação, que tanto prejudica a interação dos ciganos com 

as variadas sociedades”
4
. 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 do Rio de Janeiro como associação cultural sem fins lucrativos e 

não conta com posições remuneradas, sendo todas as posições voluntárias e ocupadas por membros 

da família Vacite: Mio Vacite é o presidente, seus filhos, Marcelo e Ricardo Vacite, diretores, e sua 

mulher, Jacqueline Alves, secretária. Vale destacar que os Vacite são uma família de 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, justificando que 

sua participação em eventos culturais é muito mais expressiva do que sua atuação em espaços 

políticos e governamentais. A UCB é associada a International Roma Federation e tem cerca de 80 

membros afiliados formalmente. 

 Baseada na pesquisa etnográfica que realizei na UCB, observo que a associação, embora 

tenha pretensões nacionais, consiste em uma família nuclear
5
. Daí, ao longo desse texto, minhas 

referências à UCB ou a Mio aparecerem sem praticamente distinção. Nesse sentido, passo a listar as 

quatro principais atividades desenvolvidas por Mio, como o apoio de sua família, na UCB: 

 

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
6
. 
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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 da participação em pesquisas e publicações
7
. 

 

 

'Denominadores comuns' culturais na construção da identidade cigana pela UCB 

 

 Aqui pretendo explorar três questões relacionadas à construção de uma identidade cigana 

pela UCB. Primeiro, o uso do termo cigano como categoria política; segundo, os elementos que 

fazem parte do imaginário nacionalista como língua, bandeira e hino; e, por fim, a afirmação de que 

os ciganos são vítimas de perseguição étnica. Ao explorar essas três questões analiso componentes 

centrais na codificação que molda e define a identidade cigana para a UCB, considerando seus 

aspectos culturais locais, mas também sua dimensão transnacional. 

 

1) Cigano como categoria étnica e 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, boiash
8
. Na perspectiva da UCB, a categoria cigano descreve e unifica 

esse conjunto de identidades que se encontram ou podem ser encontradas no Brasil - onde se 

observa a existência de registros históricos da presença de ciganos desde o período colonial
9
. A 

diversidade de identidades ciganas é reconhecida pela UCB e, como diz Mio “Existem muitos clãs 

ciganos: os horahano, os lovaria, os mathiwia, os kalderash, os sinti... A minha mãe é de um clã que 

                                                                                                                                                                  
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais está ligada a uma política interministerial do Estado brasileiro. 
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Vereadores do Rio de Janeiro em homenagem ao Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto e palestra no 

Colégio Liessin. 
7
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a associação. Os antropólogos Felipe Berocan e Diana Budur (PPGA/UFF e Princeton University, respectivamente) 

estão entre os pesquisadores que mantinham uma interlocução com a União Cigana do Brasil. 
8
 Nesse processo de codificação da UCB, observo que o discurso público de Mio exclui determinados atores que se 

identificam como ciganos sem laços de parentesco e por razões que envolvem construções de religiosidade e 

socialidade, como a identificação com um “estilo de vida”. 
9
 Registros da presença de ciganos no Brasil datam do período colonial, sendo os primeiros referentes a penas de 

degredo. Ciganos de origem Ibérica e que se auto designam como calon chegaram ao Brasil deportados de Portugal ao 

longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, mas também não compulsoriamente em sucessivas migrações ao longo dos 

séculos XVIII e XIX. A 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). 
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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 (Mio Vacite, Fevereiro de 2009). 

 Para a UCB, entretanto, essas diferenças entre os ciganos devem se limitar à 'intimidade 

cultural' da “colônia”, sendo esquecidas na esfera pública. Quer dizer, nos contextos de interação 

com os não ciganos, deve prevalecer uma identidade cigana mais geral, sendo irrelevante 

identidades específicas como kalderash, horarano, calon, lovari etc. Mas, por que unificar em uma 

categoria identitária uma pluralidade de identidades? No discurso da UCB, 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, nota-se o uso da 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 de outras associações, especialmente na Europa, mas também no Canadá e Argentina. 

Nesses contextos, ativistas ciganos e 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...). Em contraste, a categoria rom 

(roma no plural) seria a forma mais correta de classificação, por corresponder a uma palavra da 

língua romani, portanto nativa e livre de estereótipos negativos
10

.   

 Mio apresenta três motivos centrais para não reclamar o uso da categoria roma no lugar de 

ciganos: 1) a reivindicação da categoria rom (ou roma no plural) exclui fundamentalmente os ciga-

nos calons, porque estes não se reconhecem como roma - diferentemente de ciganos como os ho-

rahano, kalderash e lovari. A categoria rom (sendo uma palavra da língua romani) não é nativa para 
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os ciganos calon, que não falam o romani, mas sim o calon ou chibe
11

. 2) não adianta modificar a 

categoria cigano para rom no sentido de se afastar dos estereótipos: “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‟”
12

. 3) o uso da categoria rom implica a publicização da língua romani na esfera pública, sen-

do a UCB absolutamente contrária a iniciativas de divulgação da língua cigana entre os não ciganos. 

Nesse sentido, ainda que se trate da divulgação de apenas uma palavra, Mio argumenta que sendo a 

língua um importante elemento de reconhecimento identitário, uma vez que “apenas os ciganos a 

conhecem”, sua divulgação colocaria em risco o valor da língua como diacrítico cultural constituin-

te da fronteira étnica. 

 

2) Língua, bandeira e hino 

 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 considerada um 'denominador comum' da identidade. 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 calon, de origem 

ibérica, ignoram a língua, não identificando o chibe 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 ampla divulgação do 

romani, a exemplo da publicação de dicionários por intelectuais ciganos que fazem parte de redes 
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que é significativamente adotado por escolas em todo o Brasil considerou o pedido, alterou o texto, retirando os sinôni-

mos “trapaceiro” e “velhaco”, contidos em sua versão de 1986, mas manteve o estereótipo básico após sua retificação: 

“CIGANO: S.m. 1. 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). Apesar disso, Mio Vacite reconhece a mudança no Aurélio 

como positiva, porque ao menos foram retirados os adjetivos extremamente negativos em um dos dicionários de maior 

circulação nacional, ver Souza 2010. 
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de ativismo transnacional, como Ronald Lee no Canadá.  Se a divulgação da língua é um elemento 

de discordância entre a UCB e as redes de ativismo, isso não significa dizer que não existam pontos 

de convergência entre eles, como vamos observar. 

 A UCB definiu a bandeira verde e azul com uma roda vermelha no centro e a música dzelem 

dzelem como 'denominadores comuns' políticos da identidade cigana. A escolha desses 'emblemas 

nacionais' se relacionam diretamente às redes de ativismo transnacional, que imaginam os ciganos 

como uma comunidade globalizada baseada na etnicidade. Redes que durante o “First World 

Romani Congress”, em 1971, definem a bandeira e o hino dos ciganos, assim como outros 

elementos culturais e políticos considerados constitutivos de tal identidade
13

.  Como pude observar, 

a UCB se articula e dialoga com as narrativas produzidas por 'agentes políticos' (Barth 1995) que 

possuem um papel importante na imaginação dos ciganos como uma comunidade transnacional, a 

exemplo de Ronald Lee, Jorge Bernal e Ian Hancock
14

. Mas, de que maneira a UCB dialoga e se 

articula com esses agentes políticos? 

 A competência da língua romani (também ela definida como elemento cultural no  primeiro 

World Romani Congress) permite que Mio Vacite tenha acesso a essas redes de ativismo supra-

local. Como fala e, especialmente, escreve em romani, Mio pode se comunicar com agentes 

políticos de vários países. Dessa forma, a UCB se tornou associada à International Roma 

Federation, associação fundada por Ian Hancock, e mantém relações com a Identidad Cultural 

Romani, associação dirigida por Jorge Bernal na Argentina
15

. 

 A importância da língua romani para o estabelecimento dessas conexões, no entanto, 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. Quanto a isso, observo que é bas-

tante significativo que as posições de poder, reconhecimento e status no contexto dessas redes sejam 

ocupadas por falantes do romani. Vale destacar ainda que, além de falarem o romani, todos os agen-

tes políticos mencionados acima são indivíduos cuja profissão consiste em larga medida no manu-

seio da língua (ainda que não necessariamente o romani): escritores, professores, linguistas, advo-

                                                 
13

 A bandeira cigana já tinha sido elaborada em encontro anterior, na década de 1930, mas é reformulada e reafirmada 

como símbolo identitário neste congresso. No primeiro “World Romani Congress”, ativistas ciganos de 23 países 

definem a origem comum indiana, a língua romani e o termo roma, entre outros elementos, como parte constitutiva da 

identidade cigana. Sobre a internacionalização e articulações de um movimento cigano no mundo, ver Fischer 2011 e 

Hancock 2002. 
14

 Ronald Lee é escritor e diretor do Roma Community Center, no Canadá; Ian Hancock é linguista, professor da 

Universidade do Texas, e vinculado ao International Roma Federation; Jorge Bernal é escritor e diretor do Identidad 

Cultural Romani Argentina. 
15

 Jorge Bernal esteve no Rio de Janeiro, em 1986, para participar de evento organizado pelo Centro de Estudos Ciganos 

CEC, ao qual Mio esteve vinculado. 
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gados e músicos, o que certamente contribui para a produção de narrativas e discursos públicos so-

bre os ciganos (Lee 2000; Hancock 2002; Bernal 2002). 

 O processo de codificação da identidade cigana pela UCB, envolvendo símbolos e 

elementos relacionados às redes de ativismo transnacional, não passa apenas pela 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 cigana tanto pela UCB quanto pelas redes ativismo transnacional. 

 

3) Narrativa de Vitimização 

 Analisando o material etnográfico reunido, noto no discurso da UCB muitas referências aos 

ciganos como vítimas de preconceito, hostilidade, escravização, genocídio, assimilação e migração 

forçada. Em várias ocasiões, durante o trabalho de campo, Mio me mostrou um arquivo no qual 

organiza uma 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 

1853”; 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. 

 A definição dos ciganos como vítimas faz uma inversão em termos morais dos estereótipos 

negativos que lhes são imputados. Considero que a conseqüência lógica da afirmação de uma 

identidade vitimizada é colocar em questão o estigma de criminosos, especialmente de ladrões, 

bastante difundido na sociedade brasileira
16

. Além disso, e não menos importante, 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 e os eventos ligados à memória do 

Holocausto no Rio de Janeiro. 

 

Comissão de Combate a Intolerância Religiosa (CCIR)
17

 

 Mio explica sua participação na CCIR por dois motivos. Primeiro, ele argumenta que deve 

ocupar um espaço político aberto aos ciganos na esfera pública, aproveitando a oportunidade porque 

a identidade cigana, como canal de participação política na sociedade brasileira, é bastante limitada. 

Segundo, Mio 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 

                                                 
16

 Sobre o estigma dos ciganos na sociedade brasileira, ver Donovan 1992; Souza 2006; Pieroni 2000; e Carneiro 2005. 
17

 Ver nota 2 sobre a CCIR. 
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mãos e o jogo de cartas. Na visão de Mio, a cartomancia ou quiromancia são práticas que possuem 

um papel importante na economia doméstica de famílias ciganas, sendo sua „criminalização‟, 

portanto, um problema. 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 policial
18

. Nesse sentido, a intolerância oficial (e o preconceito difuso em relação a 

essas práticas) vitimiza os ciganos, justificando a participação de Mio na CCIR, que, segundo seus 

membros, “tem como objetivo 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, para Mio, contribuem para a construção de uma narrativa de vitimização. Como ele 

explica, os ciganos que trabalham com práticas culturais não reconhecidas ou erroneamente 

reconhecidas pelo Estado são “jogados na marginalidade (...) porque o Estado não permite que 

façam seu trabalho de forma autorizada”. Na visão de Mio, e também de sua mulher, que possui 

forte interesse pela questão porque é cartomante, os ciganos são diretamente afetados em seu 

trabalho  em um mercado já estabelecido no país e procurado pela população. Abaixo vejo uma 

similaridade interessante 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 (Borges 2007): 

“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. Do-

noristi 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 boa ocasião de 

não ir à cadeia e de dar valor aos seus atestados, pois, se ele prevê o futuro de qualquer pessoa, de-

via também ter previsto o mau desfecho de sua missão”
19

. 

 Os ciganos fracassaram ao tentar regularizar seu trabalho nesse episódio
20

. Interessante ana-

lisar 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 comum
21

, ainda 

                                                 
18

 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. 
19

 “Jornal do Commércio”, Juiz de Fora, 15 de maio de 1915. 
20

 Devo observar que durante entrevistas com ciganas que vivem em Nova Iguaçu, observei que o seu trabalho nas ruas 

lendo mãos ou cartas é marcado por uma forte tolerância e negociação com a polícia. 
21

 A 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. 
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que em termos formais sempre tenha sido vista com ambiguidade. Nessa direção, o sociólogo Lie-

geois 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, histórias como a dos ciganos que tentaram regularizar sua situação e acabaram 

presos são usadas para justificar certas práticas que se opõem à ordem burocrática e considerada 

legal, a exemplo do não pagamento de impostos relativos à arrecadação de renda. Essas práticas são 

respostas criativas à essencialização do Estado e mostram a capacidade de agência dos sujeitos, 

como diz Herzfeld (1997). 

Os ciganos na memória do Holocausto 

 Faz parte do discurso público da UCB a ideia de que os ciganos devem ser reconhecidos 

como vítimas do genocídio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, Mio participa de 

eventos ligados à memória do Holocausto, que geralmente acontecem no âmbito da comunidade 

judaica no Rio de Janeiro. Para Mio, o reconhecimento de que os ciganos foram vítimas de Hitler 

pode contribuir para a modificação das representações negativas sobre os ciganos que circulam no 

imaginário cultural brasileiro. Considero que ao evocar o papel de vítima dos ciganos durante um 

episódio histórico como o Holocausto, de indiscutível valor simbólico, a UCB procura fortalecer 

sua estratégia de participação na esfera pública e inversão dos estereótipos negativos imputados aos 

ciganos. Além disso, a construção de um histórico de perseguição, incluindo o Holocausto, se rela-

ciona diretamente ao processo de codificação transnacional da identidade cigana. Em outras pala-

vras, a referência ao Holocausto aparece no discurso de agentes políticos que fazem parte das redes 

de ativismo, mencionadas acima. Por exemplo, Ian Hancock tem se empenhado há mais de vinte 

anos na construção de uma memória dos ciganos como vítimas do Holocausto: “A maior tragédia 

que se abateu sobre a população Romani européia foi a tentativa de erradicá-la como parte do plano 

nazista de uma Europa 'livre de ciganos'. Embora não tenha sido o primeiro plano do governo para 

exterminar ciganos (o imperador alemão Karl VI já havia emitido uma ordem desse tipo em 1721), 

ele foi de longe o mais devastador, em última análise, destruindo mais de metade da população Ro-

mani sob a ocupação nazista. Os Romani foram a única outra população além dos judeus que foi 

alvo do extermínio étnico/racial baseado na Solução Final”. (Hancock 2002:34). 

 A referência ao nazismo, e principalmente ao Holocausto, deve ainda ser considerada levan-

do-se em conta o valor simbólico do Holocausto como paradigma radical
22

, ou seja, algo que evoca 

                                                 
22

 Ver Turner 1974. 
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um evento principal capaz de trazer consigo toda uma série de considerações sobre uma dada temá-

tica. Nesse caso, estamos falando do acontecimento que representa 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 esta-

tuto que a ideia de “vítima” teve nas últimas décadas. Peter Novick aponta como a condição de “in-

justiçados” 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 dian-

te: “o historiador Charles Maier, de Harvard, talvez com algum exagero, descreveu a moderna polí-

tica 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). Nesse sentido, considero que a afirmação da viti-

mização é uma resposta à estigmatização, mas também o meio pelo qual a participação na esfera 

pública pode ser legitimada
23

. 

 Por fim, acho interessante observar que, diferentemente dos agentes políticos e associações, 

a consequência lógica do reconhecimento de um histórico de perseguição é uma recusa em se co-

municar a diferença cultural na esfera pública. Os ciganos, que fizeram parte do meu trabalho de 

campo, não querem se expor e quando, raramente, eles recorrem ao discurso de vitimização, fazem 

isso para justificar a dissimulação de sua identidade étnica, ou seja, o fato de não participarem da 

esfera pública como ciganos. Considero que o histórico de perseguição justifica o desinteresse em 

expressar sua etnicidade fora da „intimidade cultural‟. Conversando com Mio sobre o uso da narra-

tiva de vitimização no contexto da „colônia cigana‟, ele disse que não se fala absolutamente nada 

em relação a episódios históricos como escravidão, deportação e genocídio. O próprio Mio apren-

deu que os ciganos foram mortos em campos de concentração apenas quando se tornou um ativista 

na década de 1980. Antes disso, mesmo que tivesse memórias da uma amiga da família que possuía 

uma tatuagem com números no braço, não pôde conectar os nós. Em outras palavras, ainda que 

existam sobreviventes do Holocausto e que possam circular informações sobre o tema, a narrativa 

de vitimização não mobiliza os ciganos da mesma forma que aos agentes políticos e associações.  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 mobilize os ciganos. Nessa direção, observo 

que os ciganos não querem se envolver no processo de codificação, porque ele também implica a 

publicização de sua identidade. A recusa a essa exposição pode ser vista no fato de não encontrar-

                                                 
23

 A representação dos ciganos é marcada pelas representações orientalistas, tão amplamente discutidas por Said, 2007. 

Mas, vale destacar que, como diz Herzfeld, o orientalismo é mais relativo e negociável do que aparece no texto de Said 

(Herzfeld 1997:134). 
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mos nenhum tipo de identificação da UCB visível ao público na casa onde a associação funciona, 

embora seu endereço esteja acessível em páginas na Internet e sites de redes sociais. 

 Segundo Mio, a ausência de qualquer menção ao funcionamento da UCB tem diretamente a 

ver com o fato de sua mãe não permitir a divulgação da identidade étnica da família, por considerar 

que, dessa forma, eles se tornariam alvo de preconceito e discriminação. A opinião da mãe de Mio 

em relação à publicização da identidade cigana encontra ressonância entre outras muitas famílias, 

que também acreditam que a identificação como membros de uma minoria tradicionalmente conhe-

cida a partir de representações negativas pode limitar sua participação na sociedade. Os ciganos são 

frequentemente orientados por seus familiares a se dissociar de sua identidade étnica no espaço pú-

blico. Mais do que isso, essa identidade não deve ser comentada em público, mesmo que  seja reco-

nhecida pelos sujeitos em interação (Eidhem 1969). Assim, iniciativas no sentido de se divulgar a 

identidade distintiva resultam frequentemente em reprovação da família, porque os ciganos estrutu-

ram suas identidades a partir de uma sociabilidade informal e em oposição à esfera pública: “A fa-

mília 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”. Para a mãe de Mio, como para muitos ciganos, o histórico de perseguição justifica a 

dissimulação da identidade na esfera pública. 

 

 

Considerações finais 

 

 Observo que existe uma forte polarização no discurso público sobre os ciganos: de um lado, 

eles são criminosos, enquanto, do outro, são vítimas. Como diz Herzfeld, polaridades são úteis para 

resolver problemas, mas como todos os dispositivos classificatórios, elas também podem se tornar 

um substituto para o pensamento: elas se essencializam, transformando-se em um fato” (1997:211). 

A preocupação com a materialização desse discurso de vitimização aparece na fala de Mio. Embora 

o discurso público da UCB seja marcado por uma narrativa que vitimiza os ciganos, Mio 

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 através de sua associação? Como vimos, a posição de vítima tem um 

papel importante na construção de uma identidade cigana porque coloca em questão o estigma de 

criminosos. Ao mesmo tempo, essa posição insere os ciganos no campo político. Dessa forma, Mio 

recorre aos dramas da escravidão, migração forçada, genocídio e etc porque esse é o tipo de 
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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 

apenas porque isso é, como diz Michael Herzfeld, um imperativo comunicacional, pois caso 

contrário ele não se apresentaria como „cultural intimate‟ (Herzfeld 1997). 

 Mio, entretanto, critica o que chama de “uso exacerbado de episódios históricos”, classifi-

cando agentes políticos como fomentadores da “indústria da escravidão e da indústria do Holocaus-

to”, 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 brasilei-

ra
24

. Em outras palavras, o discurso comum que envolve essas identidades pode ser estruturado arti-

culando questões que atravessam sua condição de vítima, mas sem vitimizá-los. Dessa forma, Mio 

fala dos episódios de migração forçada e genocídio, mas realçando a capacidade de agência dos 

ciganos frente aos problemas. Por exemplo, quando o assunto é a deportação de ciganos para o Bra-

sil, Mio fala sobre os ciganos que se tornaram meirinhos e oficiais de justiça no Rio de Janeiro, no 

começo do século XIX. A mobilidade social de ciganos que chegam deportados e conseguem ocu-

par posições na sociedade, apesar de todo o preconceito, é mais afirmada e frequente no discurso 

informal de Mio do que seu discurso em determinados espaços políticos, como na CCIR
25

. 

 No contexto das políticas do Estado brasileiro, observo que diante da demanda por dados, 

discursos e narrativas sobre os ciganos, a UCB concorre com outras associações na produção desse 

conhecimento, como a Fundação Santa Sara (FSS), que funciona no Rio de Janeiro e tem Mirian 

Stanescon como sua presidente. Mirian Stanescon também afirma a identidade cigana como vitimi-

zada, justificando, portanto, a inclusão dos ciganos no contexto das políticas públicas de acesso à 

cidadania
26

. Diferentemente da UCB, no entanto, a FSS focaliza outro elemento comum que justifi-

ca o rótulo de vítima. Esse elemento é o indicativo de que “90% dos ciganos são analfabetos. Devo 

observar que a produção de dados, discursos e narrativas está relacionada muito mais a uma imagi-

nação do que a realidades demográficas. Nesse sentido, enquanto Mirian Stanescon colabora para a 

                                                 
24

 Quanto 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, dife-

rentemente do que acontece com os ciganos, especialmente quando vinculados a casos de polícia. 
25

 A codificação da identidade cigana pela UCB passa pela afirmação da participação positiva dos ciganos na sociedade 

brasileira. Nesse sentido, uma das ações do CEC, ao qual Mio esteve vinculado, foi o pedido de reconhecimento dos 

ciganos no quadro do Judiciário do Rio de Janeiro. Em 1986, o médico Osvaldo Macedo, enviou um documento ao 

centro cultural Paço Imperial, antiga residência real, pedindo a instalação de uma placa de cobre no seu pátio interno 

com o nome de “Adro dos Ciganos”. A pertinência desta referência se justificaria em razão do expressivo número de 

ciganos calon que trabalharam na Justiça como oficiais de justiça desde o começo do século XIX. 
26

 Devo esclarecer que no Brasil, a cidadania é um instrumento a ser concedido particularizadamente, de acordo com a 

qualidade das pessoas ou grupos, constituindo-se num mecanismo que desiguala os cidadãos. Nesse sentido, embora os 

ciganos brasileiros sejam cidadãos, estes devem estar sob a tutela do Estado para acessarem bens jurídicos que são raros 

em uma sociedade de desiguais, ver Kant de Lima, 2008. 
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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 primeira mulher cigana a se tornar advogada no Brasil); a UCB tem um discurso que afirma a 

diversidade sócio-econômica, chamando a atenção para o fato de muitos ciganos ocuparem posições 

importantes na sociedade brasileira, embora sua identidade étnica não seja conhecida, a exemplo de 

Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil. O projeto identitário da UCB passa pela afirmação 

de uma identidade cigana marcada pela mobilidade social e capacidade de manutenção e dissimula-

ção de sua diferença étnica na sociedade brasileira: 

“Eu conheço ciganos que falam o idioma limpinho, pessoas de poder. Falam o idioma em casa, con-

servam 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 equi-

vocado (...) 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!”. 

 Nesse sentido, se por um lado, Mio recorre à narrativa de vitimização, por outro, mostra-se 

bastante crítico quando pensa nas consequências dessas imaginações que, especialmente em um 

contexto de políticas de Estado, podem se materializar. Como observa Herzfeld, “As minorias de-

vem negociar entre essencialismos concorrentes porque o essencialismo do Estado-nação pode pro-

vocar surtos maciços de essencialização em resposta” (1997:212). 
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