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INTRODUÇÃO 

 

O povo cigano no imaginário popular possui representações diversas. A depender do 

contexto ao qual o observador esteja partilhando, podem ser considerados místicos e dotados 

de características sensualizadas, bem como trapaceiros, ladrões e associados ao mau-

caratismo. De qualquer que seja o mirante de análise, estas são conclusões genéricas e, 

portanto, passíveis de problematização. 

Tida como uma população com traços étnicos similares, os ciganos são bem mais que 

uma etnia e apresentam características comuns, mas também muitas outras que os tornam 

distintos entre si. O universo cigano, mais do que de duplicidades, é repleto de 

multiplicidades, entre as quais estão as relações com os não ciganos e as identidades dos 

grupos. Falar sobre sua história, é falar dos que o rejeitaram, é lidar com contradições: 

sedentarismo e nomadismo, tradição e renovação, fascínio e repulsa, unidade e fragmentação.  

Na contramão do senso comum, onde os ciganos tendem a ser vistos como místicos, 

dados a bruxaria e feitiçaria, a realidade nos apresenta uma heterogeneidade de crenças, que 

variam conforme a região estudada. Assim, é possível verificar a existência de ciganos que 

professam outros tipos de fé: islâmicos, cristãos das mais variadas origens, umbandistas, 

dentre outras.  

Dada a constante diversidade religiosa vivida na sociedade brasileira a partir do século 

XX, com a intensificação do processo de sedentarização a população cigana, de forma similar, 

vem seguindo essa tendência. Especificamente no caso da etnia Calon do município de 

Camaçari, já se nota um acentuado trânsito religioso, sobretudo para as Denominações 

Protestantes.   

Dada a invisibilidade dessa população tanto na vida cotidiana como no espaço da 

academia, este trabalho pode representar uma importante colaboração no sentido de trazer luz 

a uma temática ainda muito pouco difundida na historiografia, sendo mais comumente 

abordada em estudos antropológicos. 

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo central fazer uma análise sobre a 

influência do processo de sedentarização na religiosidade Calon no município de Camaçari - 

BA. O recorte temporal considerado será entre os anos de 1990 até 2009, quando houve uma 

“diáspora” de uma família Calon para a região dessa cidade, fruto de um incidente policial em 

Itamaraty (distrito de Gandu); e a fundação da Rede Nacional de Evangelização dos Ciganos 
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(RENECI), mas que também pode ser encontrada como Rede Nacional de Apoio aos Ciganos 

(RENACI).  

 

                                 Localização de Camaçari - BA 

 

 

 

 

Metodologia. 

 

Dentre as fontes para a realização deste trabalho, constam uma bibliografia referente 

ao surgimento da Pastoral dos Nômades pela Igreja Católica; seis entrevistas 

semiestruturadas, sendo observada a preservação da identidade dos depoentes com 

pseudônimos; fontes audiovisuais na forma de DVDs; e fontes jornalísticas, tanto impressa, 

quanto em blog.  

Entendendo ser uma etnia de pouca aceitação social e que ainda sofre da discriminação 

de todas as classes, bem como de outras culturas, urge a necessidade de estudos para que haja 
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a possibilidade de transformar esse quadro. Não podemos perder de vista também o incipiente 

espaço acadêmico que ainda é reservado as essas comunidades, sobretudo na região Nordeste. 

Enquanto diversas universidades públicas e particulares no Sul e Sudeste, destacando-se o 

estado do Paraná, já possuírem núcleos de pesquisa próprios para estudos ciganos, com 

profissionais das Ciências Sociais sendo formados para tal, o ambiente acadêmico em nosso 

lado desfavorece quase que completamente o estudo e o engajamento nas causas ciganas. E é 

de suma importância perceber essa idiossincrasia à medida que a região Nordeste estima-se 

possuir o maior contingente populacional de comunidades ciganas no País.  

Outro ponto a se debruçar, envolvendo o contexto acadêmico, é também a ausência de 

trabalhos produzidos sobre ciganos, destacando-se ainda mais quando falamos da área da 

historiografia. Já é possível ter acesso a pesquisas Antropológicas, das Ciências Sociais e até 

mesmo da área do Jornalismo. Contudo, no meio historiográfico, ainda se engatinha nessa 

direção. Nesse sentido: 

 
A historiografia mundial, e em especial a brasileira, muito pouco se debruçou sobre 
esse povo historicamente permeado por deslocamentos e conflitos. Muito mais a 
antropologia e a linguística fizeram alguma tentativa de buscar informações mais 
precisas sobre suas origens e sua convivência com um mundo sedentário e adverso 
ao seu [...] O estudo sobre os ciganos, conhecido como ‘ciganologia’, uma das linhas 
mais recentes de pesquisa da antropologia, desenvolveu-se na Inglaterra, com a 
criação da Gypsy Lore Society (1888). Essa instituição ainda existe; promove 
encontros sobre a cultura cigana, divulga eventos e dá assistência a grupos romani 
espalhados pelo mundo (ANDRADE JÚNIOR, 2013, p. 98). 

 

Por um lado, entende-se essa ausência de trabalhos também como resultante da 

extrema reclusão de comunidades ciganas a indivíduos estranhos a sua órbita, fenômeno que 

historicamente foi sendo construído tendo em vista a trajetória de perseguição destes povos. 

 A problemática importante para a construção deste trabalho analisa se a religiosidade 

destes povos sofreu transformações ao longo do período de sedentarização, quando a 

necessidade, sobretudo econômica, de se locomover para a subsistência, é interrompida ou 

encerrada. Em uma ótica diferente, procurar entender de que forma as Denominações 

Protestantes atuaram para a conversão destes indivíduos, destacando como elemento 

importante para esse objetivo, a criação da RENECI, Rede Nacional de Evangelização de 

Ciganos, em 2009.  

Além de abordar a perspectiva dos Calon sobre a sociedade, tentar entender também 

como essa sociedade, na visão das Denominações religiosas, os enxergam, inserindo na 

discussão o tipo de representação que é popularmente atrelada a esses sujeitos, e as 

expectativas criadas para suas funções enquanto convertidos. Por fim, como fio condutor que 
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estará presente durante toda a narrativa, compreender que as diferenças étnicas entre os 

grupos que compõem a categoria cigano constituem elementos importantes, que não podem 

ser deixados de lado para o entendimento do processo de sedentarização e conversão dos 

mesmos.  

Entendendo que a pesquisa científica busca um conhecimento que ultrapasse o 

entendimento imediato, ou seja, ela se afasta do senso comum, pois é um exercício 

sistemático e processual que dá uma base para o profissional desenvolver práticas com o 

intuito de aprofundar-se numa temática específica. Além disso, a longo prazo, a pesquisa 

científica precisa ser constantemente revisada e aprimorada, acompanhando as transformações 

da própria sociedade como um todo, já que: 

  
[...] o homem modifica-se, transforma antigas necessidades consideradas básicas, cria 
novas necessidades e altera a natureza naquilo que lhe é necessário. Assim sendo, o 
conhecimento do homem é puramente social e histórico, e não revelações divinas 
(SETÚBAL, 2002, p. 28). 

  
Este trabalho está pautado pelo método qualitativo para que se possa atingir os 

objetivos propostos, quais sejam: realizar uma caracterização das etnias ciganas, enfatizando 

seus principais aspectos culturais e linguísticos, identificar possíveis variações na 

representação social destes para a sociedade, sobretudo com o advento da sedentarizarão e(ou) 

participação destes indivíduos nas congregações religiosas, além de, como principal objetivo, 

perceber se este mesmo processo de sedentarização foi determinante na conversão de ciganos 

Calons para as Denominações de matriz Protestante.  

Para o ensejo deste trabalho, o método escolhido foi a pesquisa qualitativa. 

Segundo Minayo esse método responde a questões muito particulares, “ele trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (2004, p. 21-22). Este estudo tem por intuito 

principal investigar os objetivos previstos acima por meio desse método, sob o título 

“Religiosidade Calon no município de Camaçari”.  

Ainda segundo Gil (2002), uma pesquisa qualitativa pode ser classificada da seguinte 

forma: pesquisa exploratória que objetiva proporcionar maior familiaridade com o 

problema, conhecer as variáveis de estudo tal como se apresentam, seus significados e o 

contexto onde estão inseridas. E pesquisa descritiva tem por objetivo primordial a descrição 

das características de determinadas populações ou fenômenos. É oportuno ressaltar que a 

entrada do pesquisador em campo não é neutra, pois sempre entra, vinculado a alguém, a 
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alguma instituição, ocupando posições em relação às pessoas do local. Mesmo que o 

investigador não tenha sido convidado a pesquisar o local, alguém lhe permite a entrada; a 

convivência tem poderes e interesses em relação àquelas pessoas, o que define a posição que 

se ocupa na visão das pessoas do local, ainda que não se compartilhe dos mesmos poderes e 

interesses dos interlocutores. Segundo Isaura Queiroz.   

  
A concentração do interesse do pesquisador em determinados problemas, a 
perspectiva em que se coloca para formulá-los, a escolha dos instrumentos de coleta 
e análise do material não são nunca fortuitos; todo estudioso está sempre engajado 
nas questões que lhe atraíram a atenção, está sempre engajado, de forma profunda e 
muitas vezes inconsciente, naquilo que executa. Além de sua posição diante do 
objeto a estudar, urge considerar também o memento histórico-científico em que se 
encontra, a maneira de compreender as ciências no mundo intelectual de que faz 
parte. Duas perspectivas se reúnem sempre: o ser pensante é sempre único, sua 
individualidade é, patente; seu modo de conhecer e, portanto, sua imaginação, sua 
interpretação, seu julgamento de valor são sem dúvida inteiramente pessoais 
(QUEIROZ, 1999, p, 13). 
 

 Este estudo foi realizado no município de Camaçari, observando que quase todos os 

indivíduos depoentes residem, atualmente, nessa região. Por se tratar de uma população de 

origem étnica extensa e que raramente em sua milenar trajetória deixou algo de escrito, a 

forma mais palpável de trazer à luz essas experiências foi a partir de entrevistas. As etnias 

ciganas têm em comum o fato de possuírem um dialeto próprio, no qual reside uma grande 

gama de significados para noções ancestrais de cultura e identidade, as quais são repassadas 

de pai para filho, se mantendo até os dias atuais. Frente a tudo isso, a riqueza linguística e a 

característica ágrafa dos povos ciganos, a ferramenta de coleta das informações dependeu de 

entrevistas semiestruturadas, e estas realizadas com indivíduos de maior representatividade 

para a comunidade estudada. Esse detalhe é de suma importância, pois serão eles, que por 

possuírem uma trajetória extensa e que abarcou o período cronológico escolhido, elucidaram 

os principais questionamentos lançados durante as perguntas. Foram selecionados 6 (seis) 

indivíduos Calons que cumpriam os critérios acima elencados, constituindo uma população 

que apresenta pelo menos uma característica comum, qual seja, ser cigano da etnia Calon. 

Segundo SELLTIZ et al. (1972, p. 571,) “população é a reunião de todos os casos que se 

conforma[m] a algum conjunto indicado de especificações”. 

Pensando uma metodologia para trabalhar com a história oral, a perspectiva de 

Gandon (2001) de etnotexto surgiu como parâmetro importante. Em seu estudo com a 

comunidade de pescadores do bairro de Itapuã, em Salvador, um paralelo pode ser traçado 

com a comunidade Calon de Camaçari. Tratam-se de sujeitos que em torno de seus 

depoimentos, confluem uma série de narrativas que compõem o imaginário de uma identidade 
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étnica específica. A construção de uma memória coletiva perpassa assim, tanto em Gandon 

quanto na presente pesquisa, por narrativas semelhantes com indivíduos de uma mesma 

comunidade, configurando um etnotexto capaz de traçar uma pequena genealogia de suas 

práticas culturais e de sociabilidade ao longo do tempo. 

Essas narrativas, por sua vez, podem estar interpostas por diferentes concepções de 

tempo, mas em sua grande maioria fazem referência a um mesmo “elemento transformador”, 

como um marco que separa o tempo de atrás para o tempo seguinte. No caso dos pescadores 

de Itapuã, existe uma confluência de narrativas que situam essa ruptura no ocaso da pesca de 

baleias, no inicio do século XX. Para os Calon de Camaçari, os depoimentos colhidos 

traçaram essa mudança drástica em sua configuração étnica e social a partir da sedentarização 

dessas comunidades, marco muito mais próximo de nosso tempo, final dos anos 1980 e 1990. 

Assim: 

 
Algumas vezes há como que uma “parada” ou “um salto” no fluir dos diferentes 
tempos que se imbricam ao longo de uma narração. Isto acontece quando se fala, por 
exemplo, da descontinuidade de um costume, do fim de uma prática: mas acontece 
também quando se descreve um evento “fundador” de certas práticas: Neste caso, a 
evolução da prática, “inaugurada” pelo evento “fundador”, é narrada na dinâmica do 
tempo da história, mas o evento “fundador” permanece, ele mesmo, como um 
“monumento”, como fato pleno em si próprio, imóvel em sua essência como 
referência ou modelo arquetipal (GANDON, 2001, p. 146). 
 
  

Há também nesse trabalho, como no de Gandon, a construção das narrativas 

envolvidas na percepção que os sujeitos tinham de sua comunidade, bem como nas 

transformações do meio ao seu redor. Talvez a grande diferença dos dois seja que os 

pescadores de Itapuã se viram forçados a mudar seus hábitos e ritmo de vida pela 

aproximação do “mundo globalizado” às suas portas, enquanto que os Calon foram em 

direção a ele. Sobre isso: 

 

Ao se referirem ao passado, todos os entrevistados fizeram comparações entre 
passado e realidade presente no que se refere à paisagem local, a situações pessoais, 
à situação econômica e social de Itapuã e a certos aspectos culturais, em especial aos 
que dizem respeito aos costumes tradicionais da comunidade e aos hábitos da vida 
cotidiana (GANDON, 2001, p. 153). 

 

Sobre o conceito de Denominação empregado no presente trabalho, endendo aqui a 

caracterização de Denominação Evangélica ou Protestante conforme foi abordada por Elizete 

da Silva:  
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Na categoria denominação, podemos incluir diversas divisões do protestantismo, 
como a Denominação Batista e a Assembleia de Deus; em grupos desse tipo, as 
pessoas voluntariamente se convertem e se batizam para fazer parte da membrezia. 
São grupos em processo de institucionalização e com alguma visibilidade [...] 
(SILVA, 2010, p.106). 
 
 

Inserido na discussão de Denominação, se faz necessário, a medida que elas interagem 

e sofrem das interações de seus membros de variadas identidades, pautamos as análises e 

constatações da pesquisa sobre os conceitos de Representação e Ressignificação de Chartier 

(1991). Sob suas bases, foi possível perceber como os Calon da RENECI, sem perder de vista 

sua identidade enquanto tal, mantiveram-se evangélicos ao mesmo tempo que transformaram 

de dentro para fora perspectivas doutrinarias de suas Denominações. Com o intuito de 

converter outros Calon, esses sujeitos pensaram estratégias específicas de conversão, 

valorizando a identidade étnica dos ciganos e criando uma espécie de “evangelicalismo 

calonizado”. 

Se faz importante destacar também que foram obedecidos todos os requisitos éticos, 

precedidos inclusive do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando da 

garantia do sigilo sobre a identidade dos participantes, como também da autorização para 

gravação de áudio.    

            Como instrumentos de coleta de dados para viabilização desta pesquisa 

foram utilizados os seguintes métodos: pesquisa de campo/exploratória, que caracteriza-se 

pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza a 

coleta de dados junto as pessoas, grupos, a seleção do espaço da pesquisa e a entrada em 

campo (MINAYO, 1994); e a observação, como a técnica de coleta de dados empíricos na 

pesquisa qualitativa, destacando ser importante que o roteiro de entrevista seja organizado 

com perguntas básicas (principais), de modo a permitir que sejam inseridas outras perguntas 

pertinentes ao momento que forem condizentes e necessárias, conduzindo o depoimento para 

o objetivo em que se quer alcançar. Assim, esse tipo de entrevista pode fazer emergir 

informações de forma mais livre, desvinculadas de alternativas que possam ser sugeridas pelo 

roteiro utilizado, permitindo que os entrevistados sejam mais espontâneos. As questões 

elaboradas para o questionário levaram em conta o referencial teórico da investigação e as 

características principais dos entrevistados, sobretudo o contexto religioso.   
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 Fontes 

 

 Foram utilizadas entrevistas com seis indivíduos Calon, sendo quatro membros da 

família Cruz, e dois pastores Batistas. Dentre os membros da família Cruz estão Noslig, 

Ohlecaj, Aruam e Rita, todos residentes em Camaçari. Noslig é considerado pelos ciganos da 

cidade como o líder e representante da comunidade, e por conta disso, foi escolhido como um 

dos depoentes. Ohlecaj, seu irmão mais velho, além de convertido ao evangelicalismo (apesar 

de atualmente não se identificar com nenhuma Denominação), possui em sua vivencia tanto o 

período anterior, como o período posterior a sedentarização, trazendo em sua narrativa 

importantes elementos de religiosidade dessa comunidade, bem como suas mudanças nesse 

novo cenário. Completando os membros da família Cruz entrevistados, estão as Calon Aruam 

e Rita, mulheres convertidas as Denominações Congregação Cristã do Brasil e Assembleia de 

Deus, respectivamente. Por serem mulheres, as motivações da conversão delas se mostrou 

diferente quando comparadas com as motivações dos homens, contribuindo para fazer um 

pequeno recorte de gênero no trabalho. Além dos quatro membros da família Cruz acima 

elencados, foram escolhidos dois Pastores Batistas Calon, Roberto e Rogi. Por terem passado 

pelo processo de conversão e posteriormente serem consagrados Pastores, estes dois sujeitos 

contribuíram com a pesquisa fornecendo seus relatos individuais sobre como se deu essa 

confluência de identidades, Calon e Evangélica, além de servirem como ligação para a 

nascente atuação da RENECI enquanto entidade sistematizadora de estratégias de conversão 

para os ciganos em todo o Brasil. 

 Inserido num cenário em que cada vez mais as populações ciganas estão sendo alvos 

de grupos religiosos, sob o ponto de vista da Igreja Católica, há a fundação da Pastoral dos 

Nômades, uma seção institucional incumbida do objetivo de catequisar esses sujeitos que não 

possuem contato com a Igreja. Assim, como fonte bibliográfica que dê conta da discussão, foi 

escolhida a obra Ciganos: um povo de Deus (ROSSO, 1987), do Padre italiano Renato Rosso, 

que fora enviado pela Igreja para o Brasil conviver com comunidades ciganas em todo o 

território nacional, estudando suas línguas, aprendendo seus costumes, e caracterizando sua 

cultura. Suas análises e conclusões eram pautadas por possibilidades de conversão mais 

acessíveis e eficazes para um contexto de nomadismo. Sob o prisma Protestante, a RENECI 

produziu DVDs traduzidos para a Chibi, em que compilaram passagens inteiras da Bíblia, 

bem como relatos de ciganos convertidos, servindo como fontes audiovisuais que demonstram 

as estratégias de conversão utilizadas pelos próprios ciganos.  
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 Para a demarcação do recorte temporal inicial do trabalho, utilizei uma matéria 

jornalística do jornal A Tarde, em sua edição de 5 de novembro de 1990, que trouxe a matéria 

do incidente policial causador da fuga, ou “diáspora” da família Cruz e de toda a comunidade 

que vivia nas redondezas de Itamaraty, distrito de Gandu, no sul da Bahia, para Camaçari. 

Esse evento marca também o início da sedentarização desses sujeitos, condição que 

permanece assim até hoje. Além dessa matéria, foi utilizado também como fonte jornalística a 

notícia veiculada no site Radar Missionário, de 22 de abril de 2015, em que parabenizava a 

ação evangelizadora da RENECI entre as comunidades ciganas de Souza, Paraíba. Ela traz 

ainda dados acerca da população de ciganos no Brasil, alertando que são sujeitos que carecem 

de conversão urgente. Sua relevância consistiu em demonstrar que a RENECI, entidade 

formada por ciganos das mais variadas Denominações e independente delas, tem adquirido 

relevância e reconhecimento de forma institucionalizada. 

O trabalho está organizado em três capitulos e considerações finais. No primeiro 

capítulo, o enfoque foi dado a uma contextualização das populações ciganas, já que estamos 

abordando uma etnia pouco conhecida. Para tanto, se faz necessário uma breve introdução 

acerca de quem são estes povos genericamente conhecidos como ciganos, traçando uma 

trajetória que demarque o local e as condições de vida deles do ponto de vista histórico. São 

populações que se subdividem etnicamente em grupos menores, com rivalidades e tensões 

entre seus membros bem como com a comunidade hospedeira que os recebe.  

No segundo capítulo, já adentrando no universo étnico Calon, o norte narrativo foi a 

análise de alguns aspectos dessa religiosidade, utilizando como importantes referenciais de 

análise a observação participante em cerimonias de casamentos e algumas entrevistas 

realizadas com Ohlecaj, cigano Calon membro da família Cruz, e o Pastor Batista e também 

Calon, Rogi. Neste capítulo ainda é abordado a importante função da Rede Nacional de 

Evangelização de Ciganos (RENECI), enquanto uma organização composta apenas por 

ciganos Protestantes, no processo de conversão destes sujeitos por todo o Brasil. Para isso, 

dialogo com as fontes audiovisuais em formato DVD, confeccionados pela RENECI, que 

trazem passagens da bíblia em língua Chibi, o idioma ágrafo das populações Calon.  

O terceiro capítulo é destinado, inicialmente, a uma contextualização socioeconômica 

do município de Camaçari, o qual a partir da construção do Pólo Industrial, se torna uma 

importante cidade, funcionando como chamariz para os Calon membros da família Cruz, bem 

como toda a comunidade cigana que vivia em sua órbita no sul cacaueiro do estado. Em 

seguida, partindo dessa localidade como o espaço escolhido pela comunidade para 

sedentarizar-se, entender o cenário religioso desses indivíduos através das entrevistas de Rita, 
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Aruam, Ohlecaj e Noslig, quatro irmãos da família Cruz; além de Roberto, um Pastor Batista 

Calon de Cruz das Almas.     

Nas considerações finais, concluo atestando que a sedentarização da comunidade 

Calon de Camaçari, com origem no Sul baiano, foi imprescindível para a conversão de seus 

membros, além de que as motivações para essa conversão variou conforme entre os sujeitos, 

sobretudo ao ser feito um recorte de gênero.  
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CAPÍTULO I – ORIGENS E ASPECTOS CULTURAIS 

 

Falar do povo cigano como uma etnia dotada de características generalizantes, tais 

quais, nômades, de aspecto “espanholizado”, ou naturalmente dados a festividade, implica o 

silenciamento de toda uma complexidade cultural que precisa ser atentada ao se abordar este 

povo. O termo “cigano” é em si polêmico. Sua utilização já causa descontentamento a 

lideranças de clãs no Leste europeu, que por conta de desavenças internas entre os diversos 

grupos entendidos como ciganos, já adotam publicamente para si outras formas de identidade.  

 Essas incongruências internas quanto a utilização do termo cigano, ou do inglês gipsy, 

já alcançaram também terras brasileiras, não pelo seu caráter estrangeiro de cunho mais 

político, mas sim por aspectos culturais envolvendo práticas tradicionais. No País existe um 

contingente populacional de comunidades ciganas1 que rivaliza com a de países europeus, 

onde sua trajetória já ultrapassou o penúltimo milênio.  

No entanto, apesar de múltiplo, é de certa forma bem divulgado que possuem uma 

origem comum na Índia desde aproximadamente o ano 500 a.c., havendo uma bibliografia 

densa atestando essa conclusão2, contudo, apesar de um grande consenso sobre isso, ainda 

carece de uma certeza científica. De lá para cá, durante séculos de constantes movimentações, 

alcançaram o continente europeu, e depois, o continente americano:  

 

A história dos ciganos permanece um mistério porque há poucos registros sobre sua 
origem. Ao pesquisar muitas palavras do idioma cigano – Romanês descobrimos 
indícios de que os ciganos vieram do norte da Índia para o Oriente Médio há cerca 
de mil anos [...]. Uma teoria sugere que os Roms saíram da Índia para fugir dos 
muçulmanos. Depois de atravessarem a Pérsia e viverem durante séculos no império 
Bizantino, foram para o norte no séc. XIV (BRASIL, 2007, p. 13).  
 
 

Subdivisões étnicas 

 

A Cartilha do Povo Cigano (2007) é uma importante fonte produzida pelo Governo 

Federal para dar visibilidade aos ciganos no Brasil, e foi um ponto de partida elementar para 

elucidar que as migrações no período europeu os subdividiram em sete grandes grupos, sendo 

eles os Kalderachi, Moldowaia, Sibiaia, Roraranê, Lovaria, Mathiwia e Kalê. Essa Cartilha 

                                                           
1
 Ver ANDRADE, 2016, p. 44-45. 

2 Ver MOONEN, Franz. 2000. As minorias ciganas: direitos e reivindicações. Recife – PE, Núcleo de Estudos 
Ciganos, texto nº 03 (www.dhnet.org.br), 36p.; BRASIL. 2007. Povo cigano: o direito em suas mãos, 41p. e 
ROSSO, Renato. 1985. Ciganos: Um povo de Deus. 1ª ed. São Paulo: Ed. Vozes, 148p. 
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ainda traça os principais motivos que os fizeram, na Europa, estarem em constante estado de 

migração: 

 
As razões históricas que levaram os ciganos a se espalharem por várias zonas da 
Europa, devem-se, essencialmente, à sua difícil integração social, porque devido ao 
tom escuro da sua pele, eram vistos nas terras aonde chegavam pelos gadjes (não 
ciganos em romanês) como malditos ou enviados do demônio. Por outro lado, o fato 
de alimentarem práticas de quiromancia e adivinhação, fez com que fossem 
repudiados pela Igreja Católica e pelas diferentes religiões cristãs. (BRASIL, 2007, 
p. 14). 
 
 

A guisa de explanação, vale problematizar que todos estes grupos descritos, 

revelando-se os motivos de suas migrações, possuem uma mesma linhagem comum com o 

povo Rom por partilharem a mesma língua, o romani ou romanês. Sendo assim, a cartilha, 

confeccionada por ciganos Rom, não se preocupou em realizar uma abordagem geral sobre 

todos os outros grupos ciganos, ficando de fora os Calon e os Sinte ou Sintos. Para realizar 

uma análise mais contemplativa, seria necessário mencionar que para cada grupo étnico 

específico coube uma língua diferente, uma trajetória diaspórica própria, bem como outras 

peculiaridades que os distinguem. Sendo assim:  

 
Para descrevê-los, deve-se iniciar com a clássica distinção em dois grandes grupos: 
Os rom e os Sintos. Como essa distinção se baseia fundamentalmente na língua, 
pode-se dizer que os Rom, considerados de “língua vlax”, sofreram forte influência 
do romeno e do húngaro, e conservaram melhor os aspectos orientais. Pouco depois 
de fugirem da Índia, demoraram-se em países como a Romênia, Hungria, Rússia e 
Iugoslávia. Os Rom ainda se dividem em outros grandes grupos, como por exemplo 
os Lovara (comerciante de cavalos), os Calderasha (caldeireiros e douradores) e os 
Ciunara (ROSSO, 1985, p. 9). 
 

 
 O aspecto linguístico se tornou, assim, o principal mecanismo identitário para delinear 

o grupo étnico ao qual determinado povoamento ou assentamento provém. Contudo, ele não é 

o único, sendo possível também traçar uma genealogia através da atividade econômica 

praticada, além de, em alguns casos, da própria nacionalidade: 

 
Por vezes os Rom recebem o nome que se deriva do Estado em que residiram por 
vários séculos, após a primeira migração da Índia, como por exemplo: Romungria, 
Serbaja, Russurja, Unghertike, Macvaja, Moldovais, Horahané, etc. Há também o 
grupo dos Sintos, considerados de “língua não vlax”, representado pelos ciganos 
ocidentalizados que, desde os primeiros séculos de migração rumo ao Ocidente, 
atingiram as regiões meridionais da Europa. Eis alguns nomes: Sintos Gackane (da 
Alemanha), Estrakaria (da Áustria), Valstike (dos países latinos), Lalleri (da 
Boêmia), Tinkors (da Escócia e da Irlanda), Tattaren (da Escandinávia) (ROSSO, 
1985, p. 9). 
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Contudo, independente do grupo étnico que abordemos, suas diferenças não foram 

levadas em conta no que tange as práticas discriminatórias e de perseguição. Nesse sentido, já 

inseridos em um contexto moderno/contemporâneo sobre as constantes migrações dos povos 

ciganos, bem como o seu alcance em várias partes do mundo: 

 
As sociedades que passaram a se organizar em comunidades sedentárias tenderam a 
temer tudo aquilo que viesse de fora, do estrangeiro, tudo o que era diferente de uma 
aparente normalidade construída como fator determinante de sua segurança. Tudo 
que é nômade precisava ser combatido e dominado: O nomadismo é totalmente 
antitético em relação à forma de Estado moderna. E esta se preocupa constantemente 
em suprimir o que considera a sobrevivência de um modo de vida arcaico. Fixar 
significa a possibilidade de dominar (MEFFESOLI, 2001 apud ANDRADE 
JÚNIOR, 2013, p. 97-98). 
 
 

 Como se pode depreender, em uma conjuntura em que o surgimento do Estado 

moderno ganha contornos mais complexos, quando a mentalidade positivista inserida no seio 

dessa sociedade influencia a própria concepção dela mesma, grupos nômades passam a 

representar – ainda mais - um perigo a ordem estabelecida. Essa realidade que surgirá na 

Europa ganhará o mundo, e com isso, a concepção preconceituosa dos povos ciganos também. 

O que antes da modernidade caracterizava-se numa perseguição por práticas religiosas alheias 

ao Cristianismo, a partir de então passa também a ser uma política de estado. Confluem-se 

assim os discursos de duas das instituições sociais mais importantes para a formação da 

memória coletiva: a Religião com o seu caráter moral, e o Estado de caráter técnico.   

Ademais, esse Estado moderno inaugura consigo, além de identidades nacionais que 

tentam uniformizar as populações inseridas em seu seio, um confronto entre estas identidades 

e culturas disformes existentes no interior das nações. De acordo com Stuart Hall: 

 
No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma 
das principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas vezes 
dizemos que somos ingleses ou galeses ou indianos ou jamaicanos. Obviamente, ao 
fazer isso estamos falando de forma metafórica. Essas identidades não estão 
literalmente impressas em nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos 
nelas como se fossem parte de nossa natureza essencial (HALL, 2006, p.47). 

 

 Nessa demanda crescente por identidades que representem diferentes estratos sociais 

e étnicos, dentro de um mesmo país, uma identidade socialmente subalternizada como a dos 

ciganos tende a sofrer ainda mais as consequências destas disputas internas pela hegemonia, 

já que são quase invisíveis no debate público. Em outras palavras, além da perseguição 

institucionalizada promovida por alguns Estados, sobretudo europeus, os ciganos acumulam 

também as agrúrias promovidas por outras identidades, que na busca por sua afirmação diante 

das demais, tendem a excluir as de menor capacidade organizacional.  
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Especificamente para os grupos ciganos, o fator multicultural etnocêntrico não pode 

mais ser tratado geograficamente, em uma divisão Ocidente/Oriente, ou em territórios pré-

definidos, mas, entretanto, deve-se considerar que, na maioria dos casos, independentemente 

da localidade, a identidade cigana é um elemento que pode representar riscos a esses sujeitos, 

dado o contexto global de exclusão e perseguição dessas etnias.  

Esse “fator de risco” associado aos grupos ciganos, em outro viés além do espacial, é 

historicamente percebido em diferentes contextos3. Juntamente com os cristãos novos 

(Judeus), outra identidade historicamente repreendida, os grupos ciganos possuem em seu 

currículo perseguições em diversas épocas diferentes, que variam desde a Antiguidade 

Clássica, e perpassam até a Contemporaneidade.    

No Brasil, relatos e notícias de ciganos, especula-se que de origem Calon, estão 

presentes desde o início do processo de colonização, e sua principal causa eram os exílios ou 

degredos, muitos pelo simples fato de serem ciganos, outros enquadrados como bruxos pela 

Igreja Católica, sendo que a maioria possuía origem portuguesa. Conforme Lourival Andrade 

Júnior: 

 
[...] desde a chegada do primeiro cigano ao país, em 1574, quando João de Torres e 
sua mulher Angelina foram condenados em Portugal pelo simples fato de serem 
ciganos e, com isso, João foi obrigado a trabalhar nas galés. Como ele se dizia 
incapaz para o trabalho, por motivos de saúde, conseguiu, por meio de suborno, ser 
enviado para o Brasil com a mulher e os filhos (não se sabe ao certo quantos filhos 
tinham). Não se sabe se João de Torres realmente chegou ao Brasil, se cumpriu os 5 
anos de degredo, ou quanto tempo ficou por aqui. De qualquer forma, o degredo 
passou a ser utilizado como política de Portugal para limpar o país dos indesejáveis 
ciganos, o que se deu a partir de 1686, quando eles passaram a ser enviados para o 
Maranhão, local distante das maiores cidades do país – Salvador e Rio de Janeiro –, 
o que também serviria para ocupar uma região que ainda tinha uma população 
bastante significativa de índios (COELHO, 1995 apud ANDRADE JÚNIOR, 2013, 
p. 100). 

 

Como se pode perceber da citação acima, apesar das fontes remontarem os primeiros 

anos da colonização, a presença cigana ainda sofreria alterações em seu fluxo migratório para 

o Brasil, sobretudo a partir do final do século XVII, quando a expulsão de ciganos para a 

colônia se torna uma política de estado em Portugal. 

Essa postura de degredar elementos considerados nefastos a sua sociedade era uma 

característica comum da monarquia portuguesa. A intersecção entre um crime de ordem 

secular, e um crime de ordem religiosa (heresia) era tênue, demonstrando o grande controle 

moral que a Igreja Católica exercia, sendo a Inquisição sua manifestação concreta. 
                                                           
3
 Ver ROSSO, 1985, p. 9-11. O autor traz um mapeamento detalhado, com datas e acontecimentos, ao longo de 

toda história brasileira e europeia, em que grupos ciganos sofreram processos de exclusão e migrações forçadas 
promovidas por Estados ou grupos sociais distintos. 
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[...] Para o rei, juiz supremo, e para os legisladores, o mal existe e, portanto, é 
necessário um aparelho judiciário, leis e normas capazes de proteger a sociedade. A 
noção de pecado/reparação e crime/castigo é manifestada nas ordenações. A 
reparação por meio de uma penitência e o castigo na forma de uma pena permitem 
restaurar a ordem do mundo que o pecado e o crime desequilibraram. As autoridades 
reais e eclesiásticas tinham a santa Missão de fazer justiça, desde que o pecado e o 
crime ferissem a Deus no céu e a seus representantes na terra. Nesta ordem 
judiciaria, os tribunais seculares, inquisitoriais e eclesiásticos conseguiram trabalhar 
de comum acordo (PIERONI, 1997, p. 26-27).    

 

Nesse contexto, as populações ciganas não possuíam qualquer tipo de amparo na 

sociedade portuguesa, já que sua pecha de bruxos ou ungidos do diabo feria tanto a ordem 

religiosa/inquisitorial, quanto a secular/judiciária.  

Para trazer a abordagem mais próxima da realidade do grupo étnico Calon, é preciso 

trazer a luz da discussão que sua origem é posterior a chegada dos primeiros grupos Rom e 

Sinte a Europa4, possuindo características fenotípicas mais próximas de um “europeu nato”, 

como pele branca, olhos claros e cabelos loiros. É bem verdade que a miscigenação, ao longo 

do tempo, tratou de realizar esse mesmo efeito sobre todos os grupos ciganos, contudo, em 

virtude do povo Rom historicamente ser de difícil adaptação ao meio social em que estão, eles 

tenderam a permanecer por mais tempo com suas características originais. 

Assim sendo, o termo “cigano” torna-se cada vez mais um conceito ultrapassado ao se 

estudar o que na verdade é uma grande variedade de clãs e troncos étnicos, que possuem 

inclusive rivalidades entre si.  

Ao contatar representantes de comunidades ciganas de todo o país em congressos e 

seminários, é ponto comum associarem também que dos três grandes grupos de ciganos no 

mundo, todos possuem como “sedes” partes diferentes da Europa. Para os Rom, sua 

predominância é muito maior no leste europeu e Espanha, sendo a Ucrânia e Albânia os 

países de maior concentração. Vale ressaltar também que o Romani, língua do povo Rom, é 

entendida pelos ucranianos rom tal qual é aprendida pelos brasileiros rom; os Calon por sua 

vez estão mais localizados na Península Ibérica; e os Sinte, grupo minoritário, estão 

predominantemente localizados na França e na Itália.  

Em linhas gerais, o povo Rom é o mais numeroso, e talvez por isso povoando o 

imaginário folclórico do arquétipo de cigano para os leigos, como as características 

espanholas das danças típicas e musicalidade. Os Calon ocupam o segundo posto, seguidos 

pelos Sinte, que como frisado anteriormente, é o grupo minoritário dos povos ciganos. 

                                                           
4
 Ver ROSSO, 1985, p. 13-20. 
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 No Brasil, em virtude da colonização portuguesa, ocorreu uma inversão no quadro 

dessa população, sendo os Calon os mais numerosos, e os Rom em menor quantidade. De 

qualquer maneira, apesar de demonstrado anteriormente a origem de Portugal, Ronaldo Senna 

ainda desvelará o tronco Calon desse contingente ao inseri-los no contexto ibérico, região da 

“matriz étnica” deste grupo: 

 
Durante o século XVI, ou seja, quando começou a se formar a sociedade brasileira, a 
emigração de ciganos de Portugal para o Brasil, somados aos pequenos percentuais 
que vieram de outras partes da península ibérica, foi relativamente muito grande, 
principalmente se for levado em consideração o índice populacional, pequeno e 
rarefeito, habitando o território, além da acentuada endogamia de uma cultura que 
acionava a expansão do seu contingente demográfico. É bem verdade que vieram, 
em grande parte, empurrados pela acusação de crimes de furto ou blasfêmia, 
enquadramento preconceituoso do estado português alicerçado no etnocentrismo 
edificado pela moral do medievo e do padroado (SENNA, 2005, p. 74) 
 

Ao chegarem no Brasil, os Calon aos poucos perderam sua identidade como tal, se 

autodenominando apenas como ciganos5. Esse processo histórico, contudo, deixou pegadas 

que podemos utilizar para não perdermos a genealogia deste tronco étnico. A principal delas 

reside numa análise linguística, pois no dialeto Chibi dos Calon, o termo “calon” é empregado 

para denominar ser cigano. Sendo assim, mesmo não possuindo mais a noção de serem Calon 

como um grupo específico dos ciganos, o traço etnocêntrico da construção dos idiomas não 

nos deixa na mão e os definem, inconscientemente, da sua origem étnica. Da mesma forma 

esse fenômeno é percebido na definição de ser cigano na língua romani, possuindo o 

significado de “rom” ou “romani”.  

  Assim, estando em contato com a comunidade cigana estudada, ela não possuía, de 

maneira organizada e catalogada, os sentidos ou a função de sua linguagem, bem como de 

outros aspectos que envolvem a totalidade da sua cultura, tais quais religiosidade e código 

moral. Eles traziam consigo apenas o significado das palavras que utilizam. Por ser uma 

língua ágrafa, o que há são interpolações de sentidos do Português com a Chibi, tendendo 

acarretar, com o tempo e a sedentarização dessas comunidades, sua extinção. Outro agravante 

para a perda dessa língua são as novas gerações que nasceram num contexto sedentário, pois 

desde então elas não estão sendo alfabetizadas totalmente na Chibi. Esse fenômeno se deve, 

provavelmente, pela segurança que a sedentarização trouxe para essa comunidade; não mais é 

necessário transitar entre regiões diferentes, a mercê da boa vontade de fazendeiros e policiais 

locais para fixar acampamento. Com isso, uma língua que possui o intuito de diferenciar-se do 

                                                           
5
 Esse fenômeno também é percebido entre os Rom, entretanto, diferentemente dos Calon, eles nunca perderam a 

perspectiva de que haviam grupos ciganos diferentes. A diferença de postura dos Rom consistia muito mais num 
papel de afirmação do que consideravam ser a verdadeira “ciganidade”. 
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“outro”, de proteger-se dos “brasileiros”, perde sua função como tal a partir do momento que 

essa preocupação deixa de ser constante.  

O sentido das práticas Calon, em comunidades isoladas e ágrafas, adquiriu um caráter 

onde a oralidade funcionava como o grande elo entre o “nós” e os “outros”. Dessa forma, 

apesar dos ciganos Calon não terem uma noção bem formulada da grande variedade das 

populações ciganas, a ponto de muitos não se perceberem como de uma etnia especifica, por 

força dessa tradição ancestral instituída na linguagem, passada de pai para filho, é possível 

percebe-los como únicos em relação aos Rom e aos Sinte. O significado de calon na língua 

Chibi é ser cigano, essa percepção é compreendida por eles, mas o sentido de calon, qual 

seja, uma identidade cigana, esse está difuso e perdido na ancestralidade do ato de repassar a 

linguagem.  

Em um cenário similar, as linguagens utilizadas por comunidades ciganas, bem como 

suas crenças religiosas, não estão separadas de noções que à primeira vista parecem não ter 

ligação. Uma situação já elencada foi a função de alguns termos nas línguas ciganas que 

denotam pertencimento ou identidade, outra não menos importante, é a percepção equivocada 

de que a conversão de Calons está limitada apenas a um âmbito religioso, sendo que, mais 

adiante no trabalho, aprofundamos motivações mais complexas para este fenômeno, vendo 

que esta deriva mais de uma busca por aceitação social à medida que se integram nas 

comunidades em um período de sedentarização. Em outras palavras, a religiosidade como um 

dos aspectos que interagem com outros elementos identitários, também se modifica conquanto 

haja transformações nas condições de subsistência destes Calons.  

Aliás, o processo de fixação proporcionará impactos diferentes na constituição 

religiosa dos ciganos. Sob o ponto de vista econômico, os clãs Rom por gozarem de uma 

condição muito mais vantajosa frente aos Calon, mantiveram-se de forma mais autônoma com 

suas tradições e rejeitaram um processo sistematizado de conversão a outras religiões que não 

a Católica, que historicamente sempre esteve ligada a eles e aos ciganos como um todo. Já os 

Calon, por não partilharem desse cenário, foram em alguma medida condicionados a 

adotarem para si elementos externos que não pertenciam até então a sua constituição cultural. 

Sendo assim, movidos pelas necessidades e condições materiais a qual o meio oferecia, uma 

das formas de se integrarem a coletividade foi a conversão, sendo superficial a alegação 

comumente propagada por líderes religiosos em que essa se deu por uma consciência de sua 

condição de pecadores e degenerados, caracterizando suas práticas culturais ancestrais 

pejorativamente.  



21 

 

 

 Por mais bem-intencionada que seja a vontade de converte-los pelos religiosos a 

determinadas doutrinas, apregoar que suas práticas culturais tais como a dança, as roupas 

típicas e sua espiritualidade singular estão inseridas em um contexto de ausência de valores, 

ou então que são derivadas de elementos nefastos de outras religiões, é contrariar toda a 

complexidade étnica aqui descrita sobre as diferentes formas de ser cigano, tratando-os como 

iguais em sua gênese. Para além disso, taxar suas formas distintas de lidar com as religiões 

como uma característica demoníaca, nos remete ao contexto colonialista do europeu com o 

indígena, quando a catequese forçada para um modelo de Catolicismo ortodoxo, promoveu 

grandes massacres, tanto do ponto de vista de vidas humanas, quanto da cultura do índio. Em 

contextos diferentes e ao mesmo tempo semelhantes, os indígenas brasileiros e os ciganos são 

vítimas em potencial do ímpeto conversor dos mais variados grupos religiosos, e as prováveis 

consequências disto foram abordadas por Gilberto Freyre:  

 

Sob a pressão moral e técnica da cultura adiantada, esparrama-se a do povo atrasado. 
Perde o indígena a capacidade de desenvolver-se autonomamente tanto quanto a de 
elevar-se de repente, por imitação natural ou forçada, aos padrões que lhe propõem o 
imperialismo colonizador. Mesmo que se salvem formas ou acessórios de cultura, 
perde-se o que Pitt-Rivers considera o potencial, isto é, a capacidade construtora da 
cultura, o seu elã, o seu ritmo. A história do contato das raças chamadas superiores 
com as consideradas inferiores é sempre a mesma. Extermínio ou degradação. 
Principalmente porque o vencedor entende de impor ao povo submetido a sua 
cultura moral inteira, maciça, sem transigência que suavize a imposição. O 
missionário tem sido o grande destruidor de culturas não europeias, do século XVI 
ao atual; sua ação mais dissolvente que a do leigo (FREYRE, 2004, p. 177-178).  
 
 

Com isso posto, sem entrar no mérito da utilização de conceitos ultrapassados na 

citação de Freyre, para os ciganos Calon que historicamente estiveram em situação mais 

vulnerável que a de seus “coirmãos”, a capacidade de resistir frente a uma cultura dominante 

é muito menor dada sua condição de maior vulnerabilidade. Dessa forma, sua conversão é 

facilitada pela ação de missionários proselitistas, que oferecem, além de aconchego e 

integração, estabilidade e progresso material. Esses missionários, representantes históricos do 

ímpeto impositor depreendido na citação acima, correspondem, corroborando essa 

interpretação de Freyre com as fontes pesquisadas, os principais elementos de transformação e 

ressignificação da cultura. Já para os ciganos Rom, sua influência é significativamente menor 

pela sua independência frente as comunidades hospedeiras. 

Esse cuidado no momento de tirar conclusões acerca da constituição cultural dos 

ciganos, por conta de toda essa multiplicidade étnica aqui elencada, sempre dependerá antes 

de um mapeamento delas. Verificar essas diferenças é condição primária antes de qualquer 

estudo mais aprofundado, sobretudo em observações participantes, pois a variação nas 
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funções de determinadas práticas culturais oscilará enormemente entre eles. Esse importante 

detalhe foi pouco percebido na obra de Senna (2005), implicando em uma superficialidade na 

análise de sua constituição cultural, que por sua vez terminaram reduzidos a uma noção 

genérica do ser cigano. Sendo assim, é preciso separar bem e delimitar com qual grupo étnico 

está se estudando, caso contrário grandes lacunas serão deixadas, e um dos exemplos 

questionáveis segue-se abaixo:  

 
E não existe prova maior de conhecimento e sabedoria do que compreender o outro 
(essa, no fim das contas, é a missão de todas as ciências humanas) e, por força desse 
fato, os ciganos não se batem com os perfis religiosos das sociedades onde se 
instalam, mesmo que de forma episódica ou intermitente. [...] Mas, pode-se pensar 
que o projeto de vida cigano pende bem mais para um etnocentrismo de defesa dos 
seus valores que de ataque aos elementos de cultura do outro. Nessa correlação 
destaca-se o modo quase relativo de tratar das coisas do sagrado da sociedade 
hospedeira [...] (SENNA, 2005, p. 70-71). 

 

É extremamente questionável e passível de problematizações a proposição de que os 

ciganos não se identificam com o perfil religioso das sociedades hospedeiras, bem como a 

visão de um etnocentrismo de defesa que estes grupos adotam em detrimento de um mais 

ofensivo. Primeiramente, de fato podemos chegar a uma conclusão sólida de que 

determinadas práticas exigidas por uma doutrina mais rígida podem nunca ser seguidas por 

estes ciganos, como por exemplo, a frequência e assiduidade na participação de missas e 

cultos, bem como sua inclusão nas práticas ritualísticas da religião hospedeira (batizado, 

primeira comunhão, crisma, etc.). No entanto, esse aspecto variará sob o ponto de vista étnico 

de qual grupo estamos tratando. Para os Calon, como já mencionado anteriormente, que 

relegaram muitas práticas culturais à custa de uma maior integração, a acomodação cultural 

entre a religião hospedeira e a espiritualidade nômade se dará de forma muito mais amistosa e 

apaziguadora. Em resposta a pergunta de que se a “modernidade” tem sido boa para os 

ciganos, o entrevistado Calon Ohlecaj, 61 anos, residente em Camaçari, involuntariamente ou 

não, elucidou a característica mais adaptativa dessa etnia ao partir do referencial da 

miscigenação: 

 
[...] Nossa família já é uma família miscigenada: você, meu sobrinho, já é 
miscigenado, sua mãe não é cigana. Como a minha falecida esposa não era cigana e 
eu tenho 4 filhos com ela. Então são pessoas já miscigenado o sangue, muito popular 
desse nosso país, desse nosso Brasil, né? Que na totalidade é quase que 80% de 
miscigenação no Brasil [...] Então... isso mudou muito. Essa cultura cigana se 
perdeu em alguns pontos mas... tem os pontos positivos também. [...] Existe 
negatividade em fatores menores. Se é menor então a positividade tá na maioria, e 
eu acredito que foi muito importante, por que o fato de você hoje entender e saber 
hoje o que é a vida vale muito pra o povo Cigano [...] (Entrevista concedida por 
Ohlecaj, 18 de novembro de 2017). 
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É notável a percepção do cigano Ohlecaj que a contemporaneidade e a miscigenação, 

atualmente, têm proporcionado também ao cigano “entender e saber o que é a vida”, 

relacionando esse fenômeno adaptativo a uma expansão dos horizontes dessa etnia frente as 

transformações no mundo.  

Essa diferença nas características culturais de Roms e Calons, inseridos aí elementos 

identitários e de postura frente ao “estrangeiro”, é percebido também através das mulheres de 

cada grupo, em que: 

 
 
Um pormenor, que serve para distinguir bem os grupos, é a roupa das mulheres: a 
mulher do grupo Rom (oriental) geralmente usa roupas longas, muito coloridas, ao 
passo que a mulher do grupo mais ocidentalizado se traja mais discretamente, até 
pobremente, adaptando-se mais à moda local (ROSSO, 1985, p. 9). 
 
 

Levar em conta a pluralidade que compõe a ciganidade é basilar para qualquer tipo de 

análise realizada com essas populações, pois ao mesmo tempo em que se identificam como 

ciganos, suas idiossincrasias internas podem diferencia-los enormemente uns dos outros, 

comprometendo compreensões que generalizem suas práticas. 

 
Portanto a ciganidade é subjetiva, notoriamente composta por uma pluralidade 
étnica e cultural, como um “mosaico”, formada por múltiplas unidades: cada uma 
possui uma “cor”, uma “forma”, “espessura”, “textura” etc, algumas mais parecidas 
com as outras, outras marcadamente diferentes, mas todas formam um único 
“quadro”, que chamamos de “a ciganidade” – que chamo aqui de “macrociganidade” 
– essa “identidade comum dos ciganos” (SHIMURA, 2017, p. 25). 
 
 

Outro aspecto relatado por Senna que suscita interpretações mais aprofundadas deve-

se à característica etnocêntrica de defesa que sobrepujaria a de ataque, ao qual os ciganos 

adotam. Coerentemente é uma conclusão que à primeira vista parece óbvia: povos nômades e 

em situação de constantes ameaças não possuirão meios outros que não a própria integração 

enquanto grupo e valorização de suas práticas culturais para se defender, e somente quando 

necessário e conveniente adotarão para si agentes externos. No entanto, entre eles a 

perspectiva etnocêntrica de ataque e (ou) condenação é muito forte e deve-se a uma grande 

consciência identitária dos povos Rom. Por possuírem essa noção forte em sua constituição 

cultural, eles rejeitam sistematicamente os Calon como pertencentes a categoria Cigano, ou 

então coloca-os numa condição de clã, sem uma identidade étnica específica: “Sabemos que 

Rom é todo e qualquer cigano e Kalom é um dos clãs que integram o povo cigano e que no 

Brasil temos 7 clãs que são denominados: Kalderash, Moldowaia, Sibiaia, Roraranê, Kalê, 

Lovaria e Mathiwia” (BRASIL, 2007, p. 7-8). Ao reduzir os Calon a categoria de Clã, 
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inserindo-os numa gama de várias outras possíveis identidades distintas, e atribuindo para a 

etnia Rom a alcunha de “cigano”, há um velado silenciamento dessa cultura feito por essa 

cartilha, confeccionada por uma cigana Rom do Rio de Janeiro. 

 
Nesse sentido podemos pensar que a ciganidade também estabelece fronteiras 
étnicas internas e promove tanto o jogo dialético entre o “eu/nós” e o “outro-não 
cigano” como também o “eu/nós” ciganos e o “outro-cigano”. Por isso o trabalho 
antropológico de interpretação da ciganidade se estabelece como um projeto 
complexo: não existe uma única cultura cigana, mas várias perspectivas de 
alteridade cigana (SHIMURA, 2017, p.23). 
  

 
No outro extremo, entender esses ciganos como indivíduos completamente autônomos 

perante suas vontades e condicionamentos históricos e associados geralmente a uma 

identidade comum de liberdade e “exotismo” diante das sociedades hospedeiras, é certamente 

uma percepção duvidosa. A estrutura social em nosso contexto contemporâneo atinge e 

modifica, em níveis diferentes bem verdade, as diversas constituições culturais ao redor do 

mundo. A globalização, ao mesmo tempo que subtrai em grande medida a capacidade dos 

sujeitos se manterem autônomos perante a materialidade que os rodeia, fornece novas formas 

de apropria-la, levando em conta suas especificidades e indagações. Nesse sentido:  

 
A apropriação, a nosso ver, visa uma história social dos usos e das interpretações, 
referidas a suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que 
as produzem. Assim, voltar a atenção para as condições e os processos que, muito 
concretamente, sustentam as operações de produção do sentido (na relação de 
leitura, mas em tantos outros também) é reconhecer, contra a antiga história 
intelectual, que nem as inteligências nem as idéias são desencarnadas, e, contra os 
pensamentos do universal, que as categorias dadas como invariantes, sejam elas 
filosóficas ou fenomenológicas, devem ser construídas na descontinuidade das 
trajetórias históricas. (CHARTIER, 1991, p. 180). 

 

Quando debruçado sob uma análise minuciosa de separação e identificação de seus 

troncos étnicos, é possível visualizar com uma clareza muito maior as diferenças culturais que 

os grupos manifestam entre si, além dos condicionamentos a eles impostos. Contudo, essa 

lacuna na obra de Senna provavelmente se deu em virtude da falta de acesso, ou pelo menos 

de forma dificultada, a compreensões de termos chave nos dialetos ciganos, já que indiferente 

ao grupo étnico estudado, sua língua sempre se manteve como um elemento de defesa contra 

estrangeiros e pesquisadores “curiosos”6, já que ela “tem se conservado cuidadosamente como 

                                                           
6
 Uma das grandes queixas de pesquisadores que recentemente estão se engajando no estudo dos povos ciganos é 

referente a falta de acesso as línguas ciganas. Em uma capacitação em pesquisa para povos ciganos realizada em 
Feira de Santana- BA um dos pontos de pauta era justamente esse: a queixa de que as comunidades escondem o 
real significado de palavras, comprometendo artigos e demais trabalhos acadêmicos, que foram publicados 
utilizando informações erradas. 
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patrimônio cultural, comum e unificante. Poucas vezes se dá a um gadjé a possibilidade de 

aprendê-la” (ROSSO, 1985, p. 8). 

 Em um âmbito geográfico, sobre a distribuição populacional das etnias ciganas no 

Brasil, observamos uma disparidade regional entre seus membros, com os Calon com maior 

presença no Nordeste, e os Rom, no Sul e Sudeste. A presença Sinte é praticamente 

insignificante. Durante anos de convivência é notório também um ressentimento muito grande 

entre os Rom e os Calon, sobretudo levando em conta a característica mais conservadora dos 

Rom quanto as práticas tradicionais que atestam serem indispensáveis para se manter a 

identidade cigana, elemento esse já destacado. Para eles, os Calon abdicaram grande parte de 

seus costumes em prol de uma maior aceitação social. Os Calon, em contrapartida, alegam 

que os clãs Rom, ao se enriquecerem, passaram a tratar as outras etnias como “falsos ciganos” 

e se outorgaram o direito de serem os porta vozes dos ciganos como um todo. 

Não deixa também de estar interligado a essa rivalidade aspectos regionais históricos 

que se vivenciam no Brasil, como a disparidade econômica entre o Nordeste e o Sul/Sudeste, 

não sendo por acaso que se verifica proximidade entre os discursos dos Rom com os 

brasileiros residentes mais ao sul, e dos Calon com os brasileiros residentes mais ao norte.  

Essa disputa pela hegemonia na tradição cigana tem adquirido contornos mais latentes 

sobretudo após uma substancial tomada de consciência dos Calon quanto a sua importância 

histórica. Em 2017, participando da 30ª Assembleia Geral da Pastoral dos Nômades em 

Eunápolis, uma seção da Igreja Católica criada para catequisar e instruir os grupos nômades e 

ciganos de seus direitos, presidida pelo Bispo dom José Edson Oliveira; e de um curso de 

capacitação em pesquisas ciganas promovido conjuntamente pela ASAIC e UEFS no mesmo 

ano, foi visível o grande descontentamento pela forma como os Calon são vistos pelos Rom, 

que já militam nesses espaços há muito mais tempo. Em situações como essa: 

 
[...] A identidade étnica é utilizada como forma de estabelecer os limites do grupo e 
de reforçar sua solidariedade. Nessa concepção, a continuidade dos grupos étnicos 
não é explicada em termos de manutenção de sua cultura tradicional, mas depende 
da manutenção dos limites do grupo, da contínua dicotomização entre membros e 
não membros (nós/eles) [...] (LUVIZOTTO, C.K. 2009, p. 31). 
 

 
Dessa forma, o acirramento das disputas internas entre ciganos -  e na definição do não 

ser cigano – tem deixado de lado a discussão acerca da identidade desses grupos para dar 

lugar a um embate que tem por objetivo construir limites de diferenciação. Isso tem 

desencadeado uma rivalidade que alcança, atualmente, ambientes institucionalizados de 

debate, como congressos e seminários acadêmicos, acrescentando um novo elemento, político 
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e militante, associado a identidade étnica a qual se diz pertencer. Assim, se tem constatado 

que, de fato, as identidades diaspóricas, caso dos ciganos, são passíveis de diversas 

ressignificações entre seus membros à medida que certos contextos, exteriores ou interiores a 

elas, irrompem, forçando-lhes a tomar novas posições e a deslocar-se de sua “zona de 

conforto”. Como demonstrou Stuart Hall no livro Da Diáspora: identidades e mediações 

culturais: 

 
A manutenção de identidades racializadas, étnico-culturais e religiosas, é 
obviamente relevante à autocompreensão dessas comunidades [...]. Mas certamente 
essas comunidades não estão emparedadas em uma Tradição imutável. Assim como 
ocorre na maioria das diásporas, as tradições variam de acordo com a pessoa, ou 
mesmo dentro de uma mesma pessoa, e constantemente são revisadas e 
transformadas em resposta às experiências migratórias. Há notável variação, tanto 
em termos de compromisso quanto de prática, entre as diferentes comunidades ou no 
interior das mesmas – entre as distintas nacionalidades e grupos linguísticos, no seio 
dos credos religiosos, entre homens e mulheres ou gerações. Jovens de todas as 
comunidades expressam certa fidelidade às “tradições” de origem, ao mesmo tempo 
em que demonstram um declínio visível em sua prática concreta. Declaram não uma 
identidade primordial, mas uma escolha de posição no grupo ao qual desejam ser 
associados. As escolhas identitárias são mais políticas que antropológicas, mais 
“associativas”, menos designadas (HALL, 2006, p. 63-64). 

 

  Em uma escala reduzida, ao se tratar do conceito de multiculturalismo7 pensado para 

abordar problemáticas mais amplas que as questões ciganas, o que se evidencia através de 

observações participantes, é a construção de um quadro em que a luta por reconhecimento se 

dará através da negação do outro. Ou seja, não basta mais apenas afirmar-se como Calon ou 

Rom, mas sim rejeitar a experiência dos diferentes como uma experiência que os definam 

como ciganos.  

Essa conjuntura atual que desfavorece aos Calon provavelmente deve-se ao fato já 

exprimido anteriormente, em que os povos Rom mais conservadores e apegados as antigas 

tradições possuem uma característica de autoafirmação e orgulho identitário, ao passo que os 

Calon, excetuando a língua Chibi, se adaptaram mais a órbita das sociedades hospedeiras.  

De qualquer forma, apesar das disputas internas pela hegemonia cultural de um 

segmento sobre o outro nas novas perspectivas que surgem para a categoria de ciganos, não 

podemos perder de vista o incipiente espaço que ainda é reservado a essas comunidades como 

um todo, sobretudo na região Nordeste. Esse contexto também propiciou um comportamento 

por parte das comunidades ciganas de manterem práticas e posturas cada vez mais endógenas. 

                                                           
7
 Santos e Nunes (2003, p. 27-33) designam o termo multiculturalismo como sendo “a coexistência de formas 

culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio de sociedades modernas”. Afirmam ainda 
que, o multiculturalismo se tornou um modo de descrever as diferenças culturais em um contexto transnacional e 
global, sendo associado a projetos e conteúdos emancipatórios e contra hegemônicos baseados em lutas pelo 
reconhecimento da diferença. 
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Sendo assim, é provável inferir que um dos exemplos máximos das manifestações 

culturais dos povos ciganos, o casamento e o nomadismo, tenham a característica da 

endogamia como uma consequência das perseguições constantes. Apesar de ser necessária 

uma discussão mais aprofundada sobre gênero e os papéis do homem e da mulher ciganas 

para dar conta dessa problematização, é latente entre os Calon, por exemplo, a preocupação 

em não permitir que seus familiares se casem com elementos estranhos a eles, bem como 

manterem-se assentados longe de bairros e zonas populosas, por motivos econômicos ou não. 

 
Os ciganos buscam em seu nomadismo uma independência em relação ao outro 
cultural e com isso conseguem manter sua cultura quase intacta e, ao mesmo tempo, 
manter um estado de permanente tensão entre seus membros e as culturas que em 
seu périplo o contato torna inevitável. Permanecer estranho ao outro é uma das 
táticas encontradas por eles para não segmentar suas práticas e, de certa forma, 
amalgamar seus discursos como grupo social (ANDRADE JÚNIOR, 2013, p. 98) 

 

Nessa realidade complicada e permeada por tensões se configurou o modo de vida dos 

Calon como o conhecemos hoje. Fruto de perseguições e preconceitos, afloraram em seu seio 

práticas sociais muito próprias, sobretudo conquanto mantiveram-se nômades. Em casos 

diversos, como na comunidade Calon de Camaçari, em que a sedentarização se tornou a 

norma, houve mudanças nas órbitas econômica e religiosa destes indivíduos, bem como no 

trato com os juros, os não ciganos8.  

  

Os ciganos na visão dos jurons 

 

Na contramão entre como o Calon se adequa e percebe os diferentes, as comunidades 

as quais recebem os seus grupos enxergam eles como elementos de alta periculosidade, e 

associam imediatamente a sua vinda a cobrança de dívidas ou a possíveis fugas das 

autoridades policiais. Assim, existe uma convenção socialmente construída que permeia o 

imaginário popular de que os ciganos, enquanto uma categoria ou signo, possui uma imagem, 

ou uma significação, que imediatamente remete-os a uma condição de sujeitos perigosos, 

mesmo esta não se comprovando na realidade cotidiana de suas práticas. Essa constatação é 

fundamentada pelo entendimento do conceito de Representação de Chartier, em que:   

 
A relação de representação — entendida como relação entre uma imagem presente e 
um objeto ausente, uma valendo pelo outro porque lhe é homóloga - traça toda a 
teoria do signo do pensamento clássico, elaborada em sua maior complexidade pelos 
lógicos de Port Royal. Por um lado, são essas modalidades variáveis que permitem 
discriminar diferentes categorias de signos (certos ou prováveis, naturais ou 

                                                           
8
 Termo do dialeto Chibi que significa “não cigano”. 
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instituídos, aderentes a ou separados daquilo que é representado, etc.) e caracterizar 
o símbolo por sua diferença com outros signos. Por outro lado, ao identificar as duas 
condições necessárias para que uma tal relação seja inteligível (ou seja, o 
conhecimento do signo como signo, no seu desvio em relação à coisa significada, e a 
existência de convenções regulando a relação do signo com a coisa), a Lógica de 
Port-Royal propõe os termos de uma questão fundamental: a das possíveis 
incompreensões da representação, seja por falta de "preparação" do leitor (o que 
remete às formas e aos modos de inculcação das convenções), seja pelo fato da 
"extravagância" de uma relação arbitrária entre o signo e o significado (o que 
levanta a questão das próprias condições de produção das equivalências admitidas e 
partilhadas (CHARTIER, 1991, p. 184, 185). 

 

Essa representação coletiva das populações ciganas é percebida empiricamente sem 

muito esforço, não havendo muita preocupação em esconder tais pressupostos, dada a 

naturalidade a qual a imagem de trapaceiros e malfeitores foi inculcada na mentalidade 

popular. Mesmo levando em conta que cada sociedade enxergue os grupos ciganos de 

maneira distinta, ainda assim as experiências que dão acesso as lógicas sociais e simbólicas, 

de maneira geral, permanecem muito semelhantes. Nesse sentido, precisamos levar em 

consideração que “as representações coletivas constituem um ponto de referência, uma 

espécie de caminho para entendermos a elaboração de identidades – a representação de si em 

outros – o estabelecimento de posições sociais, os códigos e os modelos formadores de 

distinções” (GOLDFARB, 2013, p. 65). 

 Reside então nesse fenômeno coletivo uma das formas de se perceber as comunidades 

ciganas, fazendo-se necessário, evidentemente, uma leitura a contrapelo para filtrar as 

características atribuídas de maneira pejorativa. Nesse sentido, é de suma importância 

dialogar aqui com o trabalho realizado pela antropóloga Patrícia Goldfarb (2013) em sua 

pesquisa com os ciganos Calon de Souza, na Paraíba. Segundo a autora: 

 
[...] os ciganos residentes em Souza são definidos pela sociedade local através de 
categorias depreciativas que se estabelecem no contexto de interação e no 
desempenho de papéis sociais. A manipulação do estigma relaciona-se às 
expectativas normativas em relação à conduta ou ao caráter dos “outros”. Nesse 
caso, os estigmas são fundamentais para a interpretação das representações coletivas 
dos não ciganos sobre os ciganos, bem como servem para o controle social de um 
grupo sobre o outro (GOLDFARB, 2013 p. 66).  

 
 
Apesar de voltado a um contexto longínquo espacialmente, ao qual pretendo abordar 

neste trabalho, é notório a semelhança quanto as expectativas que os não ciganos 

desenvolvem aos ciganos Calon, a depender da função social que eles ocupem. Assim sendo, 

ciganos envolvidos no comércio de automóveis usados, comprando-os para a revenda, dado 

sua característica voltada ao comércio, possivelmente correrão o risco de serem taxados como 

caloteiros, ou então um cigano agiota de ser visível apenas como um homicida em potencial. 
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Em todo caso, as representações coletivas decorrem de interações diretas ou indiretas com os 

grupos ciganos para que possam caracteriza-los, e os momentos em que elas ocorrerão estarão 

possivelmente interligadas as práticas econômicas destes indivíduos.  

 O ofício dos ciganos, como um ciclo que se retroalimenta pelas representações 

coletivas a eles atribuídas, serão em sua maioria voltadas a atividades informais e que 

dependam muito mais da iniciativa individual. Portanto, o comércio e o empréstimo a juros 

estarão na órbita das principais atividades econômicas dos ciganos, modificando-se apenas as 

mercadorias e as maneiras de lidar com elas. A observação de comunidades ciganas mostra-

me que desde anos mais remotos, até onde a memória familiar chegava, o comércio era a 

principal forma de subsistência para estes indivíduos, geralmente associada a animais de 

tração. Em um contexto mais recente, sedentarizados, já falamos de automóveis e imóveis. 

Em todo caso, em ambos os períodos, sem qualquer tipo de registro público (a não ser páginas 

policiais), e à margem de legislações comerciais e trabalhistas. Contudo, a sedentarização 

influenciou em alguma maneira na institucionalização destes indivíduos pelo Estado, e nesse 

sentido, “[...] as aposentadorias representam a principal forma de proventos dos ciganos, 

sendo desejada por todos os núcleos domésticos. São concebidas como ‘doações’ do governo, 

dos ‘políticos’; obtidas graças aos ‘favores’ de algum político local, em todo caso graças ao 

auxílio dos ‘jurons’” (GOLDFARB, 2013, p.164). 

 Interessante notar que a aposentadoria funciona, na lógica dos grupos ciganos de 

Souza estudados por Goldfarb (2013), como uma espécie de comprovação do fato de terem 

trabalhado durante toda a vida e de por isso, “merecerem” essa graça dos jurons, seus 

provedores. Outro ponto interessante é que a intenção em obtê-la das autoridades competentes 

obriga-os a se inserirem em uma lógica econômica a qual eles não estão habituados, sendo 

necessário então, em muitos casos, apelar a favores políticos como forma de barganhar o 

benefício, projetando-os cada vez mais num convívio social compartilhado com os não 

ciganos.  

 No entanto, pensar os ciganos Calon como um grupo em vias de socialização contínua 

com um mundo globalizado, tanto cultural como economicamente, pode ser uma afirmação 

apressada. Como uma das características mais marcantes dos grupos ciganos, a eficiência que 

lhes é própria em um constante jogo de ceder e resistir propicia a eles uma postura de 

reivindicar suas vontades sem causar grandes desagravos. Segundo os estudos de Ronaldo 

Senna: 

 
O sistema adaptativo cigano marca a base do modo de vida do grupo. A itinerância 
provoca a necessidade de conduzir, vender e trocar objetos e atos simbólicos que 



30 

 

 

possuam uma relativa facilidade de deslocamento ou comodidade de serem 
transportados: daí a sobrevivência adquirida e mantida a partir do artesanato, das 
artes e dos atos de magia (SENNA, 2005, p. 104). 
 

 Esse sistema adaptativo dos ciganos em decorrência do seu nomadismo milenar, por 

mais que esteja se alterando com as crescentes necessidades diferentes que o mundo 

contemporâneo e as novas demandas impõem, ainda permanece vívido nas experiências deste 

grupo. As observações e entrevistas com os Calons em Camaçari proporcionaram essa 

constatação, bastando presenciar a forma como comercializam bens com os não ciganos para 

perceber este fenômeno. É comum para indivíduos ciganos, ao abrir negociações com um não 

cigano para a venda de um automóvel, evitarem se identificar como tal até o ponto em que o 

negócio esteja próximo de ser fechado ou mesmo fechado. Neste momento, ele faz questão de 

se identificar enquanto cigano, se utilizando do medo e receio que isso causará ao parceiro de 

negócio, com intuito de evitar que futuras reclamações ou queixas possam ocorrer. Sendo 

assim, os grupos Calon perceberam que em alguns casos podem utilizar as representações 

coletivas a eles atribuídas como um fator que os auxilie de alguma forma. Em resumo, 

aproveitam-se do preconceito que sofrem como uma estratégia de sobrevivência. 

 Esse preconceito, embora de alguma maneira utilizado a seu favor, é um elemento que 

marcará fortemente a maneira como os jurons se retratarão com os Calon, sobretudo na 

exclusão dos mesmos. Em um cenário como esse, ainda reforçado pela mídia, as 

representações coletivas possuem este padrão, sem variar muito a conotação, apenas o espaço 

geográfico. Segundo a pesquisa de Virgínia Nunes Andrade, quanto a representação de 

ciganos em periódicos baianos:   

 
[...] No caso de A Tarde e Correio, por exemplo, o tratamento dado geralmente às 
informações referentes a ciganos se distancia muito da objetividade aspirada pelo 
Jornalismo, enquanto instituição. O emprego contumaz de palavras como medo, 
vingança, crime, morte e, em menor escala, mistério, magia e outras expressões 
relativas ao suposto esoterismo cigano, somado às diversas representações que 
reforçam, e em muito refletem, estigmas sociais, fortalecem a hipótese de que ambos 
os jornais têm contribuído significativamente para a manutenção de preconceitos e 
estereótipos, da invisibilidade e marginalização dessa minoria étnica [...] 
(ANDRADE, 2016, p. 74). 

   

 Através dessa coleta e análise de matérias jornalísticas de vários periódicos baianos, 

depreendidas da citação acima, Andrade (2016) demonstra, em diversas passagens 

jornalísticas, o apego a terminologias e características difamadoras contra os ciganos, na 

acepção geral do termo. A partir das observações dos Calon de Camaçari, o que se pode 

depreender, paralelamente a constatação da autora, é que de fato existe uma grande distância 
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entre a forma como a mídia atribui significado a cultura cigana, e como ela de fato se mostra. 

A imposição de adjetivos como criminosos e homicidas em matérias que possuíam a 

participação de ciganos em incidentes policiais personaliza esses atributos a toda a etnia, 

quando na verdade eram casos isolados, que partiam de motivações individuais. A recepção 

de notícias como essas para a comunidade Calon estudada gerava grande inquietação em seus 

membros, pois sabiam que a partir de então, precisavam ter a atenção redobrada para não 

sofrerem com a truculência policial. Andrade ainda alerta, em sua condição de Jornalista, que: 

 
Para o leitor pouco crítico e desavisado, a mensagem que fica é que qualquer pessoa 
de etnia cigana, por vocação e/ou tradição, é delinquente, senão na prática, em 
potencial. Essas generalizações combinadas à falta de contextualização das 
informações e ao uso abundante de estereótipos e clichês, como adverte a Unión 
Romani, formam um “amálgama informativo” que promove a animosidade e 
desconfiança em relação aos povos ciganos, e somado à ignorância e aos mal 
entendidos causados pelas diferenças culturais, cria um terreno fértil para a 
discriminação e o ódio. É fundamental que o jornalista tenha responsabilidade com o 
que escreve e com a forma que noticia determinado acontecimento ou apresenta 
certa informação, visto que grande parte da nossa percepção de um fato advém da 
nossa recepção das formas simbólicas mediadas pela mídia (ANDRADE, 2016, p. 
80-81). 
 
 

 Em suma, a representação coletiva construída pelos jurons para os Calon é 

retroalimentada pela produção midiática, assumindo para si um caráter de massificadora de 

estereótipos, que, em alguns aspectos, sobretudo no trato comercial com os jurons, foram 

utilizados internamente como forma de resistência, e em outros, promoveram a contínua 

desinformação e manutenção do medo e preconceito, refletindo a maneira como as sociedades 

hospedeiras os enxergam. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

CAPÍTULO II – ASPECTOS RELIGIOSOS 

 

 A religião, como um importante elemento das formações sociais, está presente em 

todas as comunidades, que, de forma coletiva, estruturaram esquemas simbólicos que 

explicam os fenômenos da natureza, sejam eles mais cotidianos, sejam eles de caráter 

esporádico (a aparição de corpos celestes e o trânsito das estrelas, por exemplo). Ela, a 

despeito das mais variadas interpretações, pode ser entendida como a aglutinação de símbolos 

em um esquema que transmite sentido aos seus adeptos, um elã entre o ambiente à sua volta, 

que condiciona sua representação de mundo, e seu significado existencial.  

 Essa pode ser entendida como uma das possíveis definições do conceito de Religião, 

onde seus signos estão primeiramente vinculados a necessidade natural que os indivíduos 

possuem em buscar sentido para a vida. Por essa definição, nos deparamos com um 

essencialismo universal do Homem, em que as condições materiais de criação das religiões 

viriam, a exemplo dos condicionamentos ambientais, disputas de poder e utilização política, a 

posteriori. Contudo, ela não descarta seu caráter histórico, mas relega-o a segundo plano na 

importância de constituir um esquema simbólico. Em outros termos, os seres humanos 

possuem como condição existencial buscar sentido para a vida, e dentro dessa 

imprescindibilidade, eleger algo que supra essa necessidade, que inclusive pode ser ou não 

uma Religião9. Para Rubem Alves: 

 
[...] Os símbolos não possuem tal tipo de eficácia, mas eles ‘respondem a um outro 
tipo de necessidade, tão poderosa quanto o sexo e a fome: a necessidade de viver 
num mundo que faça sentido. Quando os esquemas de sentido entram em colapso, 
ingressamos no mundo da loucura. Bem dizia Camus que o único problema 
filosófico realmente sério é o problema do suicídio, pois que ele tem a ver com a 
questão de se a vida é digna ou não de ser vivida. E o problema não é material, mas 
simbólico. Não é a dor que desintegra a personalidade, mas a dissolução dos 
esquemas de sentido [...] (ALVES, 2008, p. 34). 

 
  

Por certo, nessa perspectiva em se ter um esquema simbólico que possa transmitir 

sentido e segurança frente ao desconhecido, uma única religião pode ter diversas formas de 

ser interpretada conforme varie o contexto. Nesse ponto, onde os esquemas simbólicos mais 

gerais estão estabelecidos, a religião realiza um processo de adequação aos diferentes 

fenômenos sociais que a compõem: política, composição étnico-cultural e economia. Assim, o 

estudo das Religiões se arvorou nas compreensões marxistas, pois “[...] Pode-se considerar 

que a principal contribuição de Marx à Sociologia da Religião foi a de que esta, a religião, era 

                                                           
9
 Ver AMARAL, 2003, p. 98-99. 
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simplesmente uma das formas da “produção espiritual”, cuja história não pode ser 

desvinculada do desenvolvimento econômico e social global da sociedade [...]” (LOWY, 

1997, p. 161). Descenderia daí as ressignificações que ocorrem dentro de uma mesma 

religião, sendo um dos exemplos mais próximos de nós a variedade de Denominações 

Evangélicas, que apesar de distintas entre si, possuem no Cristianismo Protestante uma 

identidade comum.    

Outro exemplo pouco debatido, mas que também pode ser aproximado as 

Denominações evangélicas, é o do Catolicismo. Apesar de institucionalmente aparentar ser 

um todo coeso, subsiste afogado em disputas internas que lutam por maior participação 

política e prevalência nas decisões e rumos para o qual o Vaticano deve tomar. Seguindo 

como consequência dessa estratificação institucional das religiões, a própria manifestação da 

fé entre seus crentes também seria difusa e conflitante, e especialmente no Brasil, no tocante 

ao Catolicismo, religião fundadora dessa sociedade, ela adquire contornos ainda mais 

complexos.  

 Teixeira (2005, p. 17) divide o catolicismo brasileiro em quatro tipos: o Catolicismo 

Oficial, que como outras instituições religiosas tradicionais, encontram-se num momento de 

crise e declínio. Essa vertente coloca em primeiro plano a forma tradicional de preservação 

dos dogmas, e busca incentivar uma participação pública mais definida da Igreja Católica na 

sociedade, com o fomento de projetos pastorais voltados para o plano social; o Catolicismo 

Midiático, que se encontra relacionado com a diversificação da experiência da Renovação 

Carismática Católica, em razão de sua presença nos meios de comunicação de massa, como as 

redes católicas de televisão e rádio; o Catolicismo Santorial, que é uma das formas mais 

comuns de catolicismo presentes no Brasil, e que está presente desde o período da 

colonização. Sua característica principal é o culto aos santos; e, finalmente, o Catolicismo de 

Reafiliados, que seria uma experiência envolvendo pessoas que redescobrem uma identidade 

religiosa até então vivenciada superficialmente, e que traduz a entrada num “forte regime de 

intensidade religiosa” e uma “re-adesão” aos valores tradicionais do Catolicismo, como a 

Renovação Carismática Católica e as Comunidades Eclesiais de Base.  

Tendo em vista este cenário múltiplo do catolicismo brasileiro, não seria de estranhar 

que os ciganos como um todo, sobretudo os Calons que estiveram presentes desde a colônia, 

compartilhassem algumas similaridades frente a religião hegemônica do país, sobretudo em 

sua forma Santorial. 

Vale acrescentar que a Igreja Católica, apesar de historicamente condenar os grupos 

ciganos a excomunhão ou até mesmo a Inquisição, a partir da criação da Pastoral dos 
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Nômades em 1975, abordada anteriormente no primeiro capítulo, mudou sua postura quanto a 

essas populações, sobretudo para as comunidades Calon baianas. Percebendo o grande vácuo 

deixado por seus tentáculos, e visualizando um crescimento da influência de pastores 

evangélicos interessados nesse grande contingente de possíveis convertidos, se lançou num 

processo de “catequização sem rompimento” com a cultura destes grupos. Nesse sentido: 

 
Frequentemente, a base da mentalidade religiosa de alguns grupos de nômades 
esconde toda uma tradição pagã, às vezes, carregada de superstições, com elementos 
de sincretismo ou concessões a ritos mágicos. Por outro lado, esta mentalidade 
comporta um conjunto de valores religiosos naturais sobre os quais se pode embasar 
uma catequese que permita o acesso ao cristianismo. É importante, pois, favorecer 
os estudos “sócio-culturais”, junto ao aprofundamento teológico para adequadas 
reflexões pastorais, afim de encontrar os caminhos mais próprios da fé. Neste 
contexto são compreensíveis as ressalvas para uma sacramentalização muito rápida, 
ao menos quando esta não corresponde a uma preliminar maturação da fé. Parece 
necessário encaminhar esses grupos às etapas de uma iniciação catecumenal, 
respeitando os tempos necessários para permitir-lhes, sem que sejam separados do 
seu ambiente, aderir de modo permanente uma existência autenticamente cristã 
(ROSSO, 1985, p. 106-107). 
 

  
Através da citação acima, retirada do livro Ciganos: um povo de Deus, fica latente a 

preocupação do autor Renato Rosso, um Padre que tem por objetivo catequisar populações 

nômades ao redor do mundo e inserido no contexto de criação da Pastoral dos Nômades, na 

necessidade em ocupar um espaço que por muito tempo foi, além de condenado, esquecido, 

qual seja, o trato com as populações ciganas. Na obra, ainda é possível observar como fonte o 

Texto do Magistério da Igreja10, de 1965, o qual é uma construção narrativa, embasada em 

passagens bíblicas, atestando a proximidade entre os ciganos e a própria constituição do 

Cristianismo, possuindo como objetivo claro justificar o processo de catequização desses 

grupos. Contudo, apesar do manifesto interesse em converter os grupos ciganos sob a égide 

do catolicismo, não passa despercebido a caracterização pejorativa de “pagãos” ao se referir 

as antigas tradições destas comunidades. Esse artifício foi utilizado de forma frequente pela 

Igreja Católica e pelas Denominações Protestantes para definir todas as práticas religiosas não 

cristãs. 

 

Religiosidade Calon 

 

Antes de adentrar na discussão propriamente dita, se faz necessário referenciar sob 

qual base analítica conceituo religiosidade, fenômeno comumente associado com o de 

                                                           
10

 Ver Rosso, 1985, p. 91-104. 
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Religião, mas que apesar de a priori parecerem fazer alusão a um mesmo significado ou 

sentido, são diferentes na caracterização. 

 
Entendemos a religião e a religiosidade como formas de expressão do sagrado, as 
quais mantêm estreitos vínculos com os demais elementos constitutivos de um 
sistema cultural e têm se manifestado com variadas nuances e matizes ao longo da 
História. Nessa perspectiva, destacamos dois conceitos muito discutidos: religião e 
religiosidade. E qual a diferença básica? A religião é a instituição. É o corpo 
sacerdotal, a hierarquia, a teologia, as doutrinas. E o que é religiosidade? São as 
vivências, os sentimentos, as práticas, as emoções que permeiam o cotidiano do fiel 
(SILVA, 2010, p. 105). 
 
 

A religiosidade, portanto, representa todas as formas que o fiel possui para 

experienciar e dar sentido a uma determinada religião e seus preceitos. Assim, este é um 

conceito em constante devir, e está relacionado com as práticas culturais das sociedades que 

em suas formas específicas de religiosidade, ressignificam e interagem com suas religiões.   

Nessa busca humana em tecer sentido à vida, no qual a religião ocupa um papel de 

destaque, os ciganos Calon ressinificaram suas práticas religiosas através dos anos de forma 

peculiar em comparação com outras etnias não ciganas, muito por conta do seu nomadismo. 

Esse nomadismo exerceu um papel importante ao utilizar referenciais simbólicos externos e 

dotá-los de sentidos que melhor os satisfizessem. Desse modo, é possível se falar em uma 

espécie de “limite territorial” até onde a cultura milenar dos Calon e seu intercurso religioso 

com outras formas de fé iria, mantendo-se em estado de equilíbrio. Equilíbrio este que 

coincide com o aspecto nômade do grupo. 

Pode-se depreender assim, que o nomadismo dos Calon representava o equilíbrio entre 

sua identidade cultural e as identidades locais dos outros. Conquanto permanecessem 

nômades, as ressignificações feitas tendo como base a sociedade hospedeira tenderiam mais a 

elementos simbólicos que não interferissem de forma profunda em sua cultura, a exemplo de 

roupas típicas regionais, sobretudo as masculinas, e a culinária. Num cenário conflituoso 

como este se apresenta, no qual a tensão entre os grupos é historicamente extensa, o equilíbrio 

é perdido com o advento da sedentarização constante. Desse modo, para além de elementos 

que conformam o que conhecemos como cultura material (vestuário, alimentação, adereços de 

corpo, etc.), os esquemas de sentido são alterados, e uma mudança estrutural na cultura Calon 

é percebida sob o contato com algumas Denominações Protestantes, sobretudo na 

configuração das festas. Segundo Rita, 57 anos, uma Calon de Camaçari, convertida a 

Assembleia de Deus: 

 
Tem muitas Igrejas aí que não aceita brinco, a Assembleia mesmo não aceita 
brinco... Eu mesmo usava brinco, parei de usar. Não é que o Pastor manda, foi um 
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incomodamento meu e de Deus mesmo, por que incomoda a gente... pra que... se 
tiver algo que não tiver agradando a Ele, que nós mesmo pare, e vai deixando de 
usar. Por exemplo: quem fuma, quem bebe, quem gosta de festa mundana. O povo 
Cigano, meu sobrinho, eu achava impossível... impossível não, por que não há nada 
impossível para Deus, mas é por que eles gostam muito de festa. É um povo muito 
festivo o povo Cigano (Rita, entrevista concedida em 18 de novembro de 2017).  

 

Esse trecho da entrevista concedida por Rita, demonstra, em linhas gerais, como as 

novas Doutrinas Protestantes podem interferir nas festas ao incutir nessa população sua 

característica “mundana”. As festas Calon, sobretudo as de casamento que serão abordadas 

mais à frente no capítulo, estão dentre as manifestações culturais mais externas deste grupo. 

Toda sua constituição implica, para além de uma simples festa, uma verdadeira homenagem e 

demonstração de orgulho a ciganidade desses indivíduos, e sua condenação em algumas 

instâncias religiosas resultaria na dissolução de um grande esquema de sentido para a etnia. 

No “limite equilibrado” do nomadismo, a cosmovisão dos Calon, bem como dos 

ciganos em geral, tendeu para uma relação muito íntima com a religiosidade Hindu, que 

atuaria como base de acomodação das diversas crenças as quais estavam absorvendo ao 

transitar. 

 
A teoria é que, historicamente o hinduísmo pode ter “ficado para trás” com seus 
deuses, entidades e escrituras, mas continua atuando de certa forma na plataforma da 
mentalidade religiosa, como um “mecanismo oculto” modelador das relações que os 
diversos grupos ciganos estabeleceram e estabelecem com novos tipos de crenças, 
estrangeiros e estranhos, em seus contatos com as mais diversas culturas no decorrer 
do tempo. Desta forma os ciganos, com um histórico de amplo trânsito geográfico e 
contato com um sem número de culturas, assimilaram e absolveram as mais diversas 
crenças com seus dogmas e denominações, acomodando-se aos contextos culturais 
religiosos em que se socializaram ao longo da história (SHIMURA, 2014, p. 27-28). 

 
  
 Por conta dessa característica adaptativa (mais forte entre os Calon), os ciganos assim 

foram adotando os esquemas simbólicos do Cristianismo à medida que avançavam pela 

Europa dominada pelo Catolicismo. Sendo assim, mesmo mantendo-se alheios aos rituais 

característicos, como presença regular em missas, batizados e catequeses, viram na figura do 

Deus cristão a entidade máxima de adoração. Contudo, este não era o Deus institucionalizado 

que a Igreja Católica apregoava, mas sim um que estava condicionado ao processo de 

nomadismo e a própria liberalidade contida em sua gênese. “Vê-se que a fé do cigano não é 

racional, mas quase instintiva, por brotar do contato direto com o mundo da natureza, através 

da qual a divindade revela sua presença e proximidade” (ROSSO, 1985, p. 88).  

A identificação dos Calon com o Catolicismo provém de sua origem majoritariamente 

ibérica, e com a deportação deles para a colônia, trouxeram consigo, além de sua riqueza 

linguística, sua própria fé. A adoração a figura de Maria, a mãe de Jesus, é um dos exemplos 



37 

 

 

máximos dessa fé não retribuída, por vezes entrelaçada com mitos e personagens anteriores ao 

próprio Cristianismo. 

 
Nesses mitos “Nossa Senhora” tem uma relação especial e íntima com os ciganos. 
Ela é cuidadora, provedora e salvadora. Como são católicos “por força do seu 
destino sócio-histórico” pode-se conjecturar que a “Nossa Senhora” seja a 
equivalente brasileira da deusa Deusa Kali do hinduísmo, muitas vezes chamada de 
“Mãezinha” ou da Santa Sara Kali, venerada no sul da França e que também é tida 
como protetora, sobre o que o cigano Mio Vassisht fala a respeito: “Santa Sara é 
nossa padroeira mundial mas, como os ciganos adotam a religião do país em que 
vivem, a padroeira dos ciganos no Brasil é a Nossa Senhora de Aparecida, 
coincidentemente de pele negra.” (SHIMURA, 2014, p. 55). 

 

 Imbuídos de sua fé na figura de Nossa Senhora, os ciganos como um todo carregavam 

consigo o simbolismo que paira sobre a Deusa hindu Kali,  ou, em um processo de intercurso 

religioso com o Cristianismo: Santa Sara de Kali. Fora dos limites da Igreja Católica e 

protegidos pelo nomadismo, os Calon então mantiveram suas crenças santoriais relativamente 

intactas por séculos de História, amalgamadas com alguns poucos ingredientes da cultura 

local por onde se demoravam mais. Nessa associação marianista com as sociedades 

hospedeiras: 

 
Dizem que Sara pertence à sua etnia e cultura, a sua Raça, como falam, e vão 
festeja-la nos santuários Les Saintes Marie, perto de Arles, Iva Provença – França. 
Na Espanha é a Santa Virgem de Triana (Sevilha), denominado La Gitana. Em 
Portugal e Brasil, São Sebastião. Existe, como se vê, uma nacionalização étnica, 
como uma organização de equilíbrio das linguagens, fato comum às comunidades 
minoritárias encrustadas em uma sociedade maior (SENNA, 2005, p. 169). 
 

  
Contudo, essa identificação com ícones religiosos específicos de cada localidade não é 

totalmente orgânica. Os Calons possuem uma relação utilitária com as diversas santidades, 

sendo que a medida que entendem não estarem sendo devidamente protegidos ou agraciados 

por elas, passam então a rejeitá-las, ou a deixar de orar em seu nome. Provavelmente, o pouco 

contato com o Catolicismo possa ter sido o principal elemento que corresponda a esse 

comportamento, já que não houve uma doutrinação prévia nos preceitos básicos do 

Cristianismo. Sendo assim, essa população não adotará os símbolos religiosos com o 

propósito pelo qual foram criados: regulação dos comportamentos. 

 
Na elaboração do imaginário, constroem comportamentos de fé adequada ao seu 
modo mercantil de sobrevivência. Esperam muito dos Santos, fazendo promessas, 
cobrindo-se de enfeites, injuriando-os, surrando-os, atirando-os fora quando não 
satisfazem as rogativas. Diferente do que se observa na sociedade abrangente, entre 
ciganos, a associação simbólica, entre fé e identidade social é evidente, 
reformulando a perspicaz observação do autor de Romarias da Paixão 
(FERNANDES apud SENNA, 2005, p. 169-170). 
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Essa característica utilitária, quanto a religião e os símbolos religiosos pode ter sido 

uma das responsáveis pela conversão de Calons para o Protestantismo, haja visto que a 

facilidade dos Calon em desapegarem de determinados Santos facilitava a doutrinação destes 

pelas Denominações Protestantes, conforme consta trecho da entrevista concedida por 

Ohlecaj, Calon convertido ao Protestantismo, mas que atualmente não possui ainda uma 

Denominação para seguir, falando sobre a desilusão de seu pai com um determinado Santo 

Católico: 

 
Isso que propiciou era que meu pai era bastante católico, que ele viajava todo ano... 
ia visitar Ituaçu, nessa época que ele ia com animais... ia montado em animais. Saía, 
digamos, escoteiro, deixava a família em Ubatã, que era onde a gente morou no sul 
da Bahia: em Ubatã. E ele saía com animais, 10 animais, fazia aquele comboio, uma 
bruaca de carga com... tecidos de viagem, e... nesse período ele ia a Ituaçu: visitar a 
gruta de Coração de Jesus. E com isso meu pai foi se desiludindo, né? Aconteceu 
episódios que ele foi se desiludindo com... vamos dizer essas imagens que ele 
cultuava, né? Ele gostava muito de frequentar a Igreja de Ituaçu, uma gruta que tinha 
lá, com uma imagem intitulada gruta do Coração de Jesus. Quando meu irmão 
nasceu era muito bonitinho: Ramilg. E ele colocou o nome de Ramilg de Coração de 
Jesus. Apelidava esse menino de Coração de Jesus que ele achava parecido com a 
imagem, né? E... certo dia Ramilg caiu e quebrou um braço... e ele ficou meio 
desiludido com isso. Eu sei que foi uma bobeira dele, que ele não tinha nada a ver 
com este santo, mas até pra ele, ele perdeu um pouco de fé. (Ohlecaj, entrevista 
concedida em18 de novembro de 2017). 

 
  
Essa volatilidade dos Calons com a adoração de santos e a normatização religiosa uniu 

atualmente, de um lado, uma comunidade étnica sedentarizada ansiando maior 

representatividade e aceitação, e do outro, pastores que oferecem, além de um grupo social 

mais abrangente onde se sintam incluídos, promessas de melhorias materiais e espirituais 

contidas numa Teologia da Prosperidade, que se aproxima em parte do utilitarismo religioso 

destes ciganos. 

 
A Teologia da Prosperidade prega a vida em abundância, com saúde, felicidade, sem 
sofrimentos, estes, aliás, são causados pelos demônios, e principalmente, 
prosperidade material. A Teologia da Prosperidade provocou uma mudança 
significativa no campo religioso ao romper com a ênfase apenas na salvação após a 
morte, o paraíso tem que ser aqui e agora, depois da morte vão para o céu. A 
pobreza não é mais um sinal de redenção, mas sim de pouca fé (SILVA, 2014, p. 48-
49).  
 

 Os Calon, inseridos em sua trajetória ancestral de nomadismo, não possuíam relações 

mais profundas com as outras religiões, por isso, como descrito anteriormente, assimilavam 

apenas os elementos que não interferiam em sua constituição identitária, além de priorizar 

aqueles que os favorecessem de alguma forma. Assim, a Teologia da Prosperidade barganha 
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uma parte da aceitação dos Calon, sobretudo ao prometer a superação das agruras do presente 

através da fé, promovendo uma relação sinérgica entre esta e a característica utilitária dos 

Calon frente as Religiões. 

 
A mensagem de prosperidade atrai pessoas da grande massa popular atingidas pelas 
carências reais da sociedade capitalista, destituídas de um canal para expressar o 
mal-estar que vivem. A religião atribui sentido à existência humana. Para os 
marginalizados a pregação de que Deus é o Deus dos impossíveis e que abre portas 
que ninguém mais fecha, é uma mensagem de esperança e conforto diante da 
exclusão em que estão inseridos (SILVA, 2014, p. 49).    
 

 
Através dessa mensagem, a Teologia da Prosperidade incentiva a comunhão destes 

Calons recém sedentarizados em suas Igrejas, no entanto, ela esbarra na contrapartida 

financeira necessária para que essa salvação perene ocorra, pois como veremos mais à frente, 

os Calon de Camaçari podem enxergar nisso um empecilho para conversão, ao entenderem 

como desvantajosa essa “troca”. Há com isso uma dessemelhança na forma de encarar a 

Teologia da Prosperidade entre um Calon e um Juron. Enquanto os Jurons tendem a entregar-

se por completo nos moldes estabelecidos por essa doutrina, os Calons podem não se 

converter por inteiro, à medida que essa relação, semelhante a um acordo comercial, não 

obtiver o mérito de ser boa para ambos.  

Dentre os Calon, as mulheres são as vanguardistas quando falamos em espiritualidade 

e fé, contudo, isso não quer dizer que a elas este monopólio lhes foi conferido. O que ocorre é 

que na estrutura familiar dos Calon, desde cedo os homens aprendem a lidar com o mundo do 

trabalho e das responsabilidades do espaço público, enquanto as mulheres, na maioria dos 

casos reclusas nas tendas, aprendem a cuidar do lar e a absorver os costumes morais 

observados pela comunidade. Sendo assim, orações, ritos, e a sensibilidade ao sobrenatural 

são fortes características femininas. 

 Em um acampamento onde se reúnem diversas famílias diferentes, as “mães” definem 

os parâmetros gerais do comportamento das crianças, transmitindo nesse “código de ética” 

boa parte do que podemos chamar de catequização. Entram aí orações, nomes dos principais 

santos Católicos, e algumas narrativas bíblicas em forma de histórias infantis. Os meninos, ao 

mesmo tempo dos primeiros contatos com a religiosidade santorial do grupo, são introduzidos 

ao mundo dos negócios e demais responsabilidades incumbidas a eles, tais quais, o manejo 

com ferramentas e animais de carga, montagem de barraca e o trato com o dinheiro. Se dá 

nesse momento uma ruptura com a ordem privada do lar para priorizar a lida com o espaço 

público do trabalho, onde o contato com os jurons é mais frequente. Para as moças, este elo 

com o seio familiar não é perdido, permanecendo então sua religiosidade mais aflorada. 
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 As mulheres, além da religiosidade, ainda carregam consigo sinais externos da própria 

identidade Calon, pois suas vestimentas são o que de mais visível pode-se ter do grupo. 

Homens trajam-se conforme a moda local e podem passar-se despercebidos por onde estejam, 

de forma similar ao arquétipo camponês, local onde os acampamentos se localizavam com 

maior frequência, bem como onde encontrava-se o público que mais interagiam. Nesse 

sentido, as mulheres do grupo possuem duas responsabilidades, uma consensual e outra 

atribuída. Consensual para a educação religiosa e moral das crianças, pois trata-se de uma 

organização cultural milenar que assim foi estabelecida entre os gêneros, e atribuída, pois, 

estão “levando a responsabilidade” do nome do grupo étnico para o espaço público ao saírem 

de roupa típica.  

 Os homens já desde jovens se “secularizam” ao serem introduzidos nesse espaço 

público do cotidiano. Em alguns poucos casos chegam inclusive a frequentar escolas, o que 

demonstra o interesse de uma instrução básica pelas comunidades Calon. Aprendem o 

necessário de leitura e matemática, somente o essencial para o trato com os negócios, e 

geralmente mantém os estudos até o período do casamento ou próximo dele (por volta dos 14 

anos). Para as mulheres, é ainda mais raro serem matriculadas em escolas, tendo sua educação 

majoritariamente doméstica e sem alfabetização. Esses papeis também foram atribuídos na 

sociedade baiana em geral, onde a mulher vinculava-se ao seio doméstico, enquanto o homem 

ao mundo do trabalho 

 

O casamento Calon 

 

 Das manifestações religiosas dos Calon ao qual pude presenciar na condição de 

observador participante, a festa que envolve um casamento talvez seja a que mais suscite 

discussões e a que mais valha a pena descreve-la em detalhes. Primeiro por causa da grande 

confluência de Calons, das mais variadas regiões, em um mesmo espaço. Segundo, pois trata-

se de um enorme caldeirão de inter-relações de gênero, status, sociabilidade e celebração. 

Contudo, antes de aprofundar nesse quesito, primeiro preciso explanar sobre a organização do 

casamento em si: motivações, laços familiares, uso simbólico e a religiosidade envolvida nele. 

 Em princípio, a depender de cada contexto familiar, o “casamento” ocorre muito antes 

da subida ao altar dos cônjuges. O acordo entre membros de famílias de boa amizade pode ser 

selado com um arranjo matrimonial de duas crianças, prometidas uma a outra como o símbolo 

confraterno dessa união. Em períodos nômades,  sobretudo o recorte anterior a sedentarização, 

verificado em meados da década de 1980, a margem de decisão dos prometidos era 
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praticamente nula, devendo obedecer piamente às ordens dos pais. Atualmente, em recentes 

casamentos aos quais pude presenciar: como os que ocorreram no Clube Social de Camaçari, 

em Janeiro de 2015 e Fevereiro de 2017, foi perceptível maior flexibilidade na hora da 

escolha do(a) companheiro(a), sobretudo quanto ao homem, pois o noivo possuía o direito de 

veto caso não desejasse casar. Para as mulheres, esse maior poder decisório não se verificou 

tão acentuado, já que em ambas cerimonias a noiva era a mesma, evidenciando que a despeito 

de um primeiro casório resultando em fracasso, ela deveria, o mais rápido possível, encontrar 

um novo pretendente. 

 Todavia, a despeito de uma primeira impressão de liberalização no momento da 

escolha do cônjuge, é preciso salientar que obstante uma mudança neste quadro, existem 

certos parâmetros que precisavam ser seguidos, tais quais, o indivíduo escolhido deve 

pertencer ao mesmo grupo étnico; a idade dos cônjuges não pode estar muito avançada; e a 

noiva, já não mais virgem, precisava “compensar” esse fato com a maior retidão possível. O 

tabu da virgindade feminina, para os Calon, é tido como um elemento central do casamento, 

podendo ser desfeito no ato, ou até mesmo depois de realizado, caso seja provado que a noiva 

ou recém-casada não era virgem até o período anterior. No contexto do nomadismo, após a 

festa de casamento, a barraca dos recém-casados era armada no dia posterior, relativamente 

próxima das demais, e ocasionalmente era utilizada a estrutura do barracão da festa para tal. 

Em sequência, o casal trajado de suas melhores roupas, oferecia um almoço para toda a 

comunidade, dando prosseguimento a festa até o início da noite. Findado esse processo, as 

mulheres casadas de maior representatividade do grupo preparavam a cama dos cônjuges e, 

no dia seguinte, voltariam para conferir a prova da virgindade - o lençol ensanguentado - que 

seria entregue a mãe da noiva, e esta, as vezes reservadamente, convidava as outras ciganas 

para atestar a honra da filha. Para além do próprio casamento, essa virgindade é um forte 

indicativo da integridade da mulher dentro de seu grupo, o que a torna ainda mais preciosa em 

acordos familiares. 

 Adentrando na questão dos laços familiares, a escolha da família geralmente obedece a 

critérios financeiros, com o intuito de melhorar a situação material para as duas. Contudo, 

pode também envolver critérios como obtenção de status, caso o acordo seja realizado com 

uma família de maior poder representativo na comunidade; ou simplesmente por afinidades 

endógenas, quando costumam ocorrer casamentos dentro da própria família, entre primos, por 

exemplo. De todos, talvez o critério mais utilizado na escolha seja a afinidade parental, sendo 

muito comuns os casamentos endogâmicos nas comunidades Calon. Muito possivelmente, 

esse comportamento é verificado pela própria relação muito íntima e de ajuda mútua entre as 
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famílias calons, além de facilitar a resolução de problemas conjugais, já que estão dentro do 

mesmo núcleo.  

Sendo assim, no fundo, quem de fato se “casam” são as famílias envolvidas, tratando-

se de uma primazia do interesse coletivo familiar sobre o individual, que envolveria os noivos 

apenas. Esse comportamento coletivista é uma das características fundamentais da identidade 

Calon, e é a partir dele que os assentamentos familiares são construídos. É quase impossível 

nos debruçarmos sobre esse grupo primando por aspectos individuais, ou então que reduzam 

demais o foco de análise para um elemento apenas da realidade da etnia. No casamento, estão 

em jogo noções de honra, status perante seus pares, demarcação de locais de poder, e, 

sobretudo, a autovalorização da ciganidade.  

Em um contexto de nomadismo, a visceralidade da união entre as famílias envolvidas 

num casamento é tamanha, que em alguns casos, todos os integrantes de uma família passam 

a morar no mesmo assentamento que da outra (caso estas morem em locais diferentes). 

Ademais, muitos Calons utilizam a relevância do status de uma família como justificativa 

desvelada para um casamento entre seus pares, sendo que, no fundo, o que estava em jogo era 

a intenção de mudança para um local onde melhor se adaptariam, contando com o auxílio da 

família hospedeira. 

Sobre o uso simbólico da festa do casamento, ele possui vários, desde a demonstração 

de poder e status, até a valorização da honra familiar. A concepção da festa em si já foi 

construída para estes propósitos, pois a cerimônia do casamento não possui relevância alguma 

para os calons, sendo raro demorar mais de 30 minutos. No município de Camaçari, este 

pesquisador teve a oportunidade de observar dois casamentos num intervalo de 2 anos: um em 

2015, e outro em 2017 (os mesmos citados anteriormente), sendo ambos celebrados por um 

padre no próprio local. Os noivos eram primos da noiva, o primeiro de 1° grau, e o segundo, 

de 2° grau, respectivamente.  

A festa teve início imediatamente após esse pequeno rito protocolar, geralmente muito 

cedo, as 9 ou 10 horas da manhã. A depender do poder aquisitivo envolvido, e da disposição 

em usá-lo, elas possuem a envergadura de um grande evento musical, contendo atrações que 

podem variar entre artistas de reconhecimento local e regional. A primeira celebração, de 

2015, foi realizada na parte externa do Clube Social de Camaçari, e contou com a presença de 

aproximadamente vinte mil pessoas. A segunda, mais contida, feita na parte interna e mais 

limitada do Clube: provavelmente por conta do pouco espaço de tempo entre as duas e do 

enorme montante financeiro envolvido, já que como a noiva era a mesma, o responsável por 
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arcar com os custos de ambas era seu pai. Essa característica tradicional novamente se 

percebe na sociedade baiana em geral.  

Na parte dos comes e bebes, ocorreram grandes abates de animais de corte para 

atender a enorme demanda de convidados: galinhas e bois inteiros são usados com este 

intuito. Havia diversos tipos de bebidas alcoólicas bem como não alcoólicas, e tudo em 

generosas quantidades. O desperdício de alimentos é muito grande, não sendo incomum ver 

pratos inteiros com comida sendo jogados no lixo. Toda essa bonança possui como 

justificativa a demarcação de poder e status da família do pai da noiva, já que é incumbido a 

ele arcar com todos os custos da festa. Quão maior ela seja, com grandes atrações musicais e 

diversidade de carnes, bebidas e outros alimentos, mais reconhecimento perante a comunidade 

Calon das redondezas ele possuirá. A noiva, após o casamento, possui mais de um vestido 

para a festa, o qual necessariamente deve ser o mais diferenciado em comparação com as 

outras mulheres do recinto, sendo comum grandes quantidades de ouro adornando-o. No 

geral, as mulheres merecem um destaque a parte, pois é um festival de cores e joias reluzentes 

para qualquer lado que se olhe, e cada uma pode usar mais de cinco vestidos diferentes numa 

única festa. Babados, metros de tecido, sedas importadas e broches são perceptíveis nas 

costuras e enfeites destes vestidos (Observações participantes realizadas em Camaçari, nas 

datas 12 de junho de 2015 e 2 de fevereiro de 2017). 

 Observamos que a mulher possui um papel fundamental na caracterização da etnia 

Calon, sendo elas as porta-vozes estéticas dessa cultura. No que tange ao momento do 

casamento, elas também são utilizadas como uma forma de demarcar o poder das famílias, 

onde a quantidade de ouro em colares, brincos e pulseiras, bem como seu próprio vestido, são 

utilizados por elas com esse propósito. Durante a festa, elas se aglomeram bem na frente do 

palco, em local de destaque para os artistas presentes, dançam umas com as outras e são raros 

os casais que confraternizam o momento juntos. Os homens ficam ao fundo, onde conversam 

e consomem grandes quantidades de bebidas. É bem visível uma certa linha imaginária que 

demarca o espaço das mulheres com o espaço dos homens, sendo transgredida de vez em 

quando por alguns casais avulsos dançando por ela, bem como pelas crianças, que as vezes 

também utilizam bebidas alcóolicas.  

Saindo do centro onde a aglomeração de pessoas é bem maior, em volta, quase 

formando um semicírculo, ficam as mesas coladas umas às outras, sem separação de famílias. 

A noção de privacidade para os Calon é um tanto quanto diferente comparada com a 

convencional, sendo difícil para um observador de fora definir onde começa uma família e 

onde ela termina. Nesses momentos tudo é compartilhado, das comidas e bebidas até as 



44 

 

 

conversas, não existindo demarcação de espaços de maneira clara, estes ficando restritos as 

vestimentas femininas e quantidade de ouro que adorna tanto os homens quanto as mulheres. 

A configuração de um casamento Calon está nesse conflito entre a individualidade 

egocêntrica da demonstração de status e a coletividade da comunhão de valores. Essa é uma 

linha que tende a desaparecer em determinados momentos, e a se tornar muito clara, quase 

como um muro, em outros. 

Pós sedentarização, e já sob a influência das Denominações Protestantes, poderia se 

esperar que a configuração de um casamento Calon se alterasse bruscamente na região. No 

entanto, essa instituição sofreu muito mais de uma mutação provocada pela melhoria das 

condições financeiras destes ciganos em Camaçari, que propriamente por motivos religiosos - 

talvez pelo fato deste fenômeno ainda ser recente. Nesse sentido, a maior alteração coube a 

elevação das escalas, tanto dos gastos, quanto da pompa. 

Um forte senso de identidade cultural, ou em outros termos, da ciganidade, possuem 

um sentido anterior as novas doutrinas religiosas. A celebração da festa de casamento é, em 

si, a celebração do “ser Calon”, e não da união de dois cônjuges perante Deus, em mais uma 

demonstração de que a coletividade prevalecerá sempre ao indivíduo. O que há, em 

substancia, é uma festa travestida de casamento, e não um casamento travestido de festa, 

sendo a cerimonia apenas uma justificativa simbólica. 

A influência das Denominações Protestantes veio suprir outras carências inerentes 

àqueles Calons de Camaçari, a saber, a integração com a comunidade hospedeira. Nessa 

pesquisa, tomando como referência os sujeitos entrevistados e as observações participantes 

realizadas, coube a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus esse papel. Se por 

um lado a identidade cigana é um patrimônio caro a esses indivíduos, havendo pouca margem 

para modificações nesse sentido, por outro, a necessidade de serem incluídos socialmente 

deixa uma lacuna profunda. As Denominações Protestantes encontraram aí seu mecanismo de 

atuação mais eficaz para a conversão. Como resultado, o que se produziu foi um intercurso 

cultural em que os Calons de Camaçari permaneciam usando suas roupas típicas (caso das 

mulheres), joias à mostra e realizando a cerimônia de casamento aos moldes tradicionais - 

para seus parâmetros - ao mesmo tempo que frequentavam os templos e se intitulavam como 

“evangélicos”. Essa nova identidade adquirida, e, em alguns casos, conflitante, reflete mais 

uma das características que a sedentarização trouxe a essas comunidades. Agora, elas 

enquanto integradas de forma mais orgânica a sociedade globalizada, passam a “sentir” os 

efeitos dessa fluidez da contemporaneidade. Conforme Hall: 
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[...] A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. E definida historicamente, e 
não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ''eu" coerente (HALL, 
2006, p. 12-13). 

 

 A despeito dessa nova identidade evangélica, foi possível depreender que para os 

Calons de Camaçari, ela não compreendia de fato uma identidade intra-grupal, mas sim uma 

espécie de passaporte para seu reconhecimento perante a comunidade hospedeira, 

representada pelas Denominações Batista e a Congregação Cristã do Brasil.  

 
Isso é interessante porque pode nos indicar que, primeiro a calonidade independe de 
um determinado formato religioso e seu cristianismo se torna algo “seu”, “do seu 
jeito cigano”, “ciganizado”. Segundo, mostra a religião não como elemento 
necessariamente desagregador, mas constituinte das estratégias de negociação nas 
relações com o outro. (SHIMURA, 2017, p. 76). 
 

 

Estratégias de conversão 

 

A depender da Denominação a qual estivermos tratando, os mecanismos utilizados 

para converter os Calon a seus dogmas tenderá a variar conforme sua orientação, neste caso, 

se ela é ecumênica ou não. Para as Denominações ecumênicas, que pregam, em linhas gerais, 

uma reunificação da cristandade rompida no processo reformador do século XVI, o diálogo 

com os costumes ancestrais dos Calon ocorrerá de forma mais amistosa, e um intercurso entre 

estes dois universos é um horizonte mais palpável: 

 
Em resumo, o movimento ecumênico representa um esforço dentro do cristianismo 
para reconhecer e respeitar diferenças em questões de fé e ordem, em que ao mesmo 
tempo busca-se um aprendizado mútuo, a cooperação ministerial e modos genuínos 
e respeitosos para superar diferenças (FARRIS, 1998 apud ALMEIDA, 2012, p. 
152). 
 
 

 Para as Denominações mais exclusivistas, a exigência da adequação do fiel em seus 

moldes pode acarretar um processo mais longo e complicado de conversão. Em todo caso, 

contudo, a sedentarização destas comunidades propiciou demandas novas em seu seio, como a 

necessidade de integração comunitária, e com isso, foi possível haver conversões de sujeitos 

identitariamente semelhantes em sua condição de Calon para Denominações distintas, caso 

das irmãs Aruam e Rita, convertidas a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, 

respectivamente.  
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Sobre as denominações ecumênicas, que pelas suas características citadas 

anteriormente demonstram uma certa predisposição em lidar melhor com as diferenças, é 

provável que consigam maior êxito na conversão de Calons. Percebendo que abrindo o 

diálogo com eles e entendendo que sua identidade cigana é muito mais forte do que qualquer 

outra, a estratégia consiste em prestar apoio as comunidades e utilizar sua cultura, bem como 

sua língua: um importante mecanismo de união e sociabilidade, como pontes entre seus 

interesses e os interesses dos Calon. Contudo, paralelamente a isso, os próprios ciganos 

convertidos estão tomando as rédeas desse movimento, e independentemente da Denominação 

religiosa que seguem, começaram a adquirir centralidade no processo de conversão de seus 

semelhantes. Consequentemente, vários projetos tendo como realizadora a Rede Nacional de 

Evangelização de Ciganos (RENECI) foram postos em prática. A RENECI, fundada em 2009 

no Mato Grosso do Sul, foi uma iniciativa de ciganos, sobretudo Calons, de diversas 

denominações evangélicas diferentes e com um mesmo propósito: a conversão de outros 

ciganos, seguindo o proselitismo típico dos protestantes.  

Nota-se assim que pouco importa a caracterização de qual vertente religiosa estes 

sujeitos seguem, pois, a identidade cigana está na base de sua constituição cultural, e não seus 

aspectos religiosos. Surge com isso uma forma muito peculiar no trato com as Denominações 

evangélicas, configurando uma espécie de Protestantismo à moda cigana. Nesses moldes, a 

integração entre os ciganos, e a ajuda mútua em torno de um Deus semelhante, são mais 

importantes que posturas sectárias que uma ou outra Denominação possam exigir de seu fiel.  

 Dentro dos projetos evangelizadores da RENECI, alguns merecem destaque pela 

utilização da língua Chibi como estratégia de conversão. Novamente, essa língua falada entre 

os Calon representa um importante mecanismo de sociabilidade, pois é uma das formas de 

proteção contra os jurons (diferenciação do outro e do que é externo), e uma maneira de 

identificar o cigano Calon (integração de semelhantes). Sabido disso, os Calon da RENECI 

lançaram mão de produções áudio visuais para acessar essas comunidades, sendo as 

principais, compilados de testemunhos de ciganos Calon que “aceitaram Deus”, e que agora 

vivem uma vida de expiação e propagação de sua fé; além de narrativas bíblicas. Esses relatos 

e narrativas estão contidos em CDs e DVDs traduzidos para a Chibi, e disponibilizados em 

assentamentos Calon. Conforme o depoimento do Pastor Batista e Calon Roberto, 37 anos, 

que atua em Cruz das Almas: 

 
[...] O primeiro projeto que várias organizações fizeram de tradução da bíblia para a 
língua Chibi como estratégia de apresentação, um dos primeiros projetos eu fui o 
narrador do livro de Lucas: eu narrei na língua do povo Cigano. Mas assim, o povo 
Cigano ele é transcultural. O povo Cigano, dentro dos moldes Missiológicos, ele é 
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transcultural, por que ele tem uma língua própria, vive em um habitat próprio, 
mesmo estando inserido em uma sociedade civilizada, ou sedentária, o ambiente 
dele é diferente. Ele tem leis pra casar, leis pra separar, tem leis de negociação... de 
separação. Então existem vários ritos de passagem dentro da comunidade cigana, e 
na forma de ser, que conceitua esse povo como transcultural: então a abordagem que 
é feita para essa evangelização deste povo ela não é de qualquer jeito, e o povo 
Cigano ele não se deixa levar por qualquer indagação evangelística de qualquer 
Pastor (Roberto,  Entrevista concedida em 13 de dezembro de 2017). 

 

Essa opinião do Pastor Batista é uma amostra da forma diferenciada de abordagem que 

o missionário precisa ter para conseguir converte-los ao Protestantismo. Depreende-se ainda 

de seu depoimento que os elementos de cultura e identidade próprios dos Calon representam o 

principal elo de ligação entre eles e a Igreja, sendo que uma boa utilização destes é a chave 

para se lograr êxito na empreitada missionária.  

Dentro das produções áudio visuais que caminham inseridas nessa perspectiva de 

conversão e valorização da identidade Calon, tivemos acesso as seguintes: Duvêl É lachôn 

(2009), figura 1 frente e verso; Duvebaron sima-lachôn (2012), figura 2 frente e verso; Jesus: 

chibi setentrional (2014), figura 3 frente e verso; e O Duvebaron Querdou Saron: a história 

de Gênesis (2016), figura 4 frente e verso. Ressalvo aqui que citá-las, em seu caráter original 

ou mesmo traduzido, é impossível para nossas competências, já que como elencado algumas 

vezes no presente trabalho, a língua Chibi é ágrafa. Portanto, não existe uma contrapartida 

semântica e totalmente inteligível na língua Portuguesa, ou em qualquer outra. Sua 

manifestação é exclusivamente através da oralidade, sendo assim, as “transcrições” contidas 

nas capas das mídias físicas são meramente reproduções aproximadas da forma como a 

pronúncia dessas palavras se faz em nossa gramática, o que, consequentemente, acarretará 

diferentes formas de transcrição, ao sabor do autor ou revisor que esteve debruçado no 

momento da publicação.   

Algumas dessas produções, como Duvebaron Querdou Saron: a história de Gênesis 

(2016) ainda frisa que este material não deve ser comercializado e que deve se restringir 

apenas aos ciganos Calon, conforme consta no verso da capa do DVD, figura 4. Trata-se, 

como o próprio nome sugere, da narrativa bíblica de gênesis gravada em língua Chibi. Há, 

nesse sentido, um grande esforço em se propagar para estes ciganos que seus traços culturais 

ancestrais não inviabilizam a possibilidade de conversão, e inclusive, em alguns casos, 

atestam para uma suposta sinergia entre eles. Em Duvebaron sima-lachôn (2012), uma 

produção focada na trajetória de Jesus Cristo, essa constatação torna-se clara, pois a medida 

que é explicada, na língua Chibi, as histórias e provações que o filho de Deus passou na Terra, 

sua figura é associada com a dos Povos Ciganos em vários momentos. Durante sua 
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peregrinação pelo deserto, quando foi tentado pelo demônio dessa mitologia, é inserido no 

contexto mitos e lendas de que ciganos nômades que passavam pelas redondezas haviam visto 

toda a cena e se solidarizado pelas condições do suposto filho de Deus. Em outra situação, 

após sua crucificação, são inseridos novamente os ciganos como sendo um dos povos 

representados no momento de ajudar o Cristo morto a sair da cruz.   

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 -  Frente                                                                           Figura 1 - Verso 

  

Figura 2 – Frente                                                      Figura 2 - Verso 
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Figura 3 – Frente                                                                    Figura 3 - Verso 

Figura 4 – Frente                                                       Figura 4 – Verso  
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Em linhas gerais, três dos quatro DVDs acima possuem como ilustração de capa 

paisagens naturais dando ênfase a um horizonte longínquo, seja ele composto pelo mar ou por 

montanhas de alto relevo. Cria-se assim uma sensação de liberdade e tranquilidade no leitor, 

elementos muito caros aos Calon, sobretudo àqueles que ainda não se sedentarizaram. Já a 

quarta imagem traz como ilustração de capa a estampa da bandeira dos ciganos, denotando 

uma característica identitária mais forte, exigindo assim do leitor um conhecimento maior 

acerca de elementos simbólicos que representem o Povo cigano. Neste caso, provavelmente 

esse material possua uma distribuição mais seletiva, já que Calons nômades não se 

reconheceriam na bandeira pelo simples fato de desconhece-la.   

De todas essas produções, talvez a que mais elucide essa estratégia geral de 

proselitismo esteja contida na obra da figura 1. Trata-se de um cigano Calon, Valdir 

Apolinário, que se convertendo a Assembleia de Deus, se incumbiu de divulgá-la para outros 

ciganos ao redor do Brasil. Como já demonstrado aqui, através de conclusões deste 

pesquisador utilizando observações participantes, referências bibliográficas da temática e 

fontes orais, a identidade Calon precede a qualquer outra identidade religiosa, e sendo assim, 

representantes desta etnia convertidos e absorvidos para as Denominações evangélicas, a 

exemplo da própria Assembleia de Deus – como missionários e pastores - transformam-se nos 

principais mecanismos de evangelização de outros ciganos Calon.  

 
Antes o Valdir era um cigano errante na vida, sem rumo certo para sua fé, 
acreditando em falsos deuses e vivendo uma vida vazia, mas quando conheceu o 
Filho de Deus, Jesus, tudo mudou: a verdadeira paz inundou seu coração através do 
Evangelho. Hoje o Valdir é um missionário calon que viaja pelo Brasil ensinando 
que somente Jesus pode de fato abençoar a vida dos ciganos. Ele é o representante 
da Rede Nacional de Evangelização de Ciganos (RENECI), presbítero da Igreja 
Assembléia de Deus – Ministério Paulínea no interior paulista e coordenador do 
Projeto calon, grupo que evangeliza ciganos em todo o Brasil e já conta com vários 
ciganos seguidores do Evangelho (DUVÊL É LACHÔN, DVD, 2009).  
 

  
A RENECI, em nível nacional, é o principal organismo fomentador destes projetos, 

bem como de instrução e capacitação de ciganos em torno da atividade missionária. Neste 

caso específico da obra supracitada, observa-se a participação da Igreja Assembléia de Deus, 

que possui em sua constituição doutrinária uma necessidade de adaptar os fiéis ao seu padrão 

doutrinário. Isso implica uma mudança nos aspectos materiais da cultura Calon, como a 

negação das vestimentas características das mulheres, ou pelo menos o controle das cores que 

podem ser usadas. Conforme estudo de Igor Trabuco Silva: 

 
As normas para a vivência de um assembleiano estão contidas em suas doutrinas. As 
doutrinas se configuram como ensino bíblico normativo, ocorrendo a partir da 
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interpretação bíblica, como regra de fé e prática de vida. Já os costumes estão 
relacionados à aplicação da doutrina, ou seja, são uma interpretação dela. Portanto, 
em termos teóricos, devem estar submetidos a ela. Traduzem a postura da 
denominação, confirmando ou comprometendo a sua doutrina. A Assembleia de 
Deus, em seu cotidiano, deu mais ênfase aos seus costumes, às suas práticas 
normativas (SILVA, 2017, p. 347). 
 
 

 A grande variedade de Igrejas que estão representadas no seio da RENECI, cada qual 

com seu cigano fundador, demonstra que ao tratarmos desse processo de conversão 

evangélica, por mais cuidado que precisemos ter em não criar uma caricatura geral das Igrejas 

Evangélicas no Brasil, quando debruçadas no trato com os ciganos, tornam-se um todo quase 

coeso. Nesse sentido, conforme a fonte: 

 
A Rede Nacional para Evangelização de Ciganos (RENECI), também desenvolve 
trabalhos evangelísticos em prol do povo cigano. O missionário Valdir Apolinário, 
líder da RENECI, é reconhecido como o primeiro pastor cigano da etnia Calon pela 
Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo 
(COMADESPE) e pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil 
(CGADB). Valdir Apolinário já viajou para Souza, no sertão da Paraíba, onde existe 
uma expressiva comunidade cigana. Lá, permaneceu por cerca de dez dias em 
companhia do Pastor Igor Shimura, da Missão Amigos dos Ciganos de Curitiba 
(PR). Houve várias conversões; uma equipe foi formada, treinada e com a parceria 
de Igrejas locais, o trabalho prosperou (Redação Radar, 2015). 

 

A estratégia consiste em utilizar os próprios Calons para evangelizar os outros. A 

diferença crucial talvez esteja na forma de conversão, pois se por um lado, a depender da 

Denominação, há a necessidade de adequação total da cultura originária para uma cultura 

evangélica, por outro, segundo relato concedido por Rogi, Pastor Calon e Batista que atua no 

Paraná, além de membro da RENECI, existem também as conversões “supra-culturais”, em 

que a conversão se daria unicamente pela “palavra de Deus”, mantendo-se os traços nativos 

da cultura: 

 
[...] É... existem duas coisas diferentes: uma é a catequização, tá? E a outra é a 
evangelização. Qual que é a diferença? A palavra catequização ela tem o sentido 
mais de... ela é muito mais... é, a, a palavra é, ela tem mais sentido colonizador, não 
é? Então existe aí, algumas, algumas Igrejas católicas ou, ou evangélicas mais que 
não tem tanto preparo missiológico, acabam realizando uma coisa que eu, eu acho 
particularmente muito infeliz... muito infeliz, que é a colonização. Isso pra mim é 
horrível. Na minha, né? Na minha visão isso é... é... (risos) não, não sei se a palavra 
certa é... dizer que é um crime, né? Mas, mas assim... é muito, é muito negativo, né? 
Por que você, é... percebe o quanto a cultura é desrespeitada na colonização. Na 
colonização é aquela coisa de, de colocar a marca de um grupo sobre o outro. De 
subjugar uma cultura, né? É... em nome de uma religião, ou as vezes, 
ideologicamente em nome de Deus. Isso é um problema muito grande, isso seria... 
isso, né? Na missiologia vai ser compreendido como catequização. Então, as Igrejas 
não, não podem, elas tem que fugir da catequização. O que que seria a 
evangelização? A evangelização no termo mais correto, simplesmente é transmissão 
de uma mensagem, certo? E essa mensagem ela pode tá desprovida de uma cultura 
humana. Que que isso significa em termos práticos? Qual que é o missionário que 
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evangeliza? Não o que, o que catequiza. O missionário que evangeliza, ele... ele 
transmite uma mensagem que é supra cultural. Qual que é a mensagem? A 
mensagem é: Deus se fez homem, não é? Assumindo forma humana, é... com o 
nome de Jesus Cristo, encarnou na humanidade, pregou o arrependimento, pregou a 
mensagem de amor, de justiça... e ele mesmo se ofereceu, em sacrifício vivo, como 
um cordeiro... que derramou sangue pra perdão dos pecados daqueles que creem. 
Esse mesmo Deus encarnado... que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu 
aos céus, e um dia voltará. Pronto. Essa mensagem, ela não precisa vim 
acompanhada de gravata, de terno. Não precisa vim acompanhada de... de um... de 
um livro... de músicas com estilo euro-americano; essa mensagem não precisa, é... 
de um templo; não precisa de um, de um regimento interno; essa mensagem é muito 
simples, ela pode ser supra cultural. Ela se encaixa na cultura cigana [...] (Rogi, 
entrevista concedida em 3 de novembro de 2017). 
 

 

Em seu discurso, inserido no universo evangélico de conversão de Calons, percebemos 

uma das visões que o permeiam, qual seja, a parcimônia com a cultura alvo. Opinando sobre 

os conceitos de catequização e evangelização, Rogi se posiciona de forma contrária ao que ele 

chama de “perspectiva colonizadora”, a qual considera que outras denominações praticam. A 

contrapelo de sua visão, o DVD apresentando o Pastor Valdir, ao frisar sua crença anterior a 

“falsos deuses”, denota uma forma de conversão mais voltada ao exclusivismo doutrinário.   

Em suma, a RENECI, como um universo de ciganos evangélicos de todo o Brasil, não 

pode ser considerada um todo totalmente coeso por haver diferenças de orientação entre suas 

lideranças - vide as dessemelhanças de postura verificadas entre o Pastor Valdir e o Pastor 

Rogi e Roberto – contudo, organicamente ainda permanecem interligados pelo elemento 

identitário, que em conjunto com a língua Chibi, se sobressaem frente as contradições.    

A RENECI, bem como o universo que se abriu para as Denominações evangélicas no 

que tange a conversão de Calons e outras etnias, de um modo geral, é recente pela sua data de 

fundação (2009). Ela surge como mais um elemento que ilustra o momento atual do ambiente 

religioso dos ciganos Calon, sobretudo aos que se encontram sedentarizados ou em processo 

de sedentarização, a exemplo destes sujeitos estudados na região de Camaçari.   
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CAPÍTULO III – OS CALONS DE CAMAÇARI 

 

 Os ciganos estão no País desde os primórdios da colonização portuguesa, e seguindo 

estes contornos, sua origem é majoritariamente ibérica e localizam-se em grande número na 

Bahia11. São Calons de língua Chibi, que de maneira nômade trafegaram por essas terras 

comercializando animais de carga, sendo importantes figuras na logística produtiva das 

localidades por onde passassem. Conforme entrevista de um Calon, 59 anos: 

 
[...]. Nós todos crescemos comprando e vendendo... e o povo cigano hoje mais não, 
mas antigamente o povo Cigano comprava e vendia animais muito, e... foi esse o 
grande foco da nossa... da nossa vida, sempre comprando e vendendo animais. 
Comprava, por exemplo, 50 burros ou cavalos, o burro que era praticamente o forte 
do Sul da Bahia... e mulas. Comprava-se e vendia-se e se tirava o lucro pra comer, 
beber e viver e vestir... era essa a fonte de renda do povo Cigano, sempre foi essa 
[...] (Noslig, entrevista concedida em 18 de novembro de 2017). 
 

 
 Essa entrevista concedida por Noslig, uma liderança Calon no estado, elucida, em 

tempos pretéritos, como os ciganos no sul da Bahia estiveram ativamente interligados com o 

ciclo econômico do cacau, participando do transporte da matéria prima das fazendas até o 

Porto de Ilhéus. Em um período onde as estradas não estavam suficientemente desenvolvidas, 

um dos principais meios de transporte da região ainda eram os burros de carga, e os ciganos, 

grandes negociadores e intermediários, supriam essa demanda fazendo desta sua principal 

fonte de renda:  

 
[...] Meu pai negociava com compra e venda de animais, e os fazendeiros da região, 
na época do cacau, precisavam muito de burros pa transportar o cacau... cacau mole 
pas barcaça, pra secar... pra naquele período depois em seguida embarcar pra o porto 
de Ilhéus, essa coisa aí pra exportar. E... o povo da região, os fazendeiros 
compravam muitos animais, e meu pai negociava com animais. Era disto 
basicamente que ele vivia e sustentava a família [...] Ciganos de toda a região do 
Baixo Sul... de um modo geral cigano que se dizia cigano todos eles vivam de 
comércio de animais. Num tinha outra atividade senão essa [...] (Ohlecaj, entrevista 
concedida em 18 de novembro de 2017). 
 

  

 Ohlecaj, irmão de Noslig, viveu o auge do período cacaueiro juntamente com sua 

família e comunidade na região sul da Bahia, e seu relato, em sinergia com de seu irmão, 

ilustram bem a vida dos ciganos Calon do ponto de vista econômico, bem como atesta para 

uma trajetória geracional na família comercializando animais de carga. Pertencentes à família 

Cruz, eles, assim como outros membros entrevistados, sedentarizaram-se de forma mais 

prolongada no município de Camaçari – onde residem atualmente - bem distante do sul 
                                                           
11

 Ver ANDRADE, 2016, p. 44-45. 
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baiano. As causas e consequências deste processo de sedentarização serão abordadas mais a 

frente no capítulo, onde a mudança nas perspectivas econômicas dessa comunidade, bem 

como o medo da perseguição policial, forçaram sua vinda para esta região. 

 

O município de Camaçari 

 

 A cidade de Camaçari, assim instalada em 1938, é um município baiano localizado a 

aproximadamente 50 km de Salvador, capital do estado da Bahia, e dada sua proximidade, faz 

parte da região metropolitana. Sua população atualmente gira em torno dos 300.000 

habitantes, sendo sua principal fonte de renda no Produto Interno Bruto (PIB) a atividade 

industrial. Antes de se tornar município independente, Camaçari pertencia a Abrantes, sendo 

um de seus distritos. No período colonial, o povoamento por parte dos colonizadores se 

iniciou em 1558, através de um assentamento jesuíta na localidade, vindo a originar a Aldeia 

do Divino12. 

 Do ponto de vista econômico, Camaçari deu uma grande reviravolta em sua trajetória 

a partir da criação do Pólo Industrial, em 1978. Este fato impulsionou a cidade para obter um 

dos maiores PIBS do estado, e atraiu investimentos estrangeiros para toda a região. 

Inicialmente contava apenas com industrias do ramo petroquímico, mas posteriormente foi 

agregando novos complexos, focados no ramo automotivo e da tecnologia13.   

 
[...]. O início das atividades no Pólo representava para o Estado e para as classes 
dominantes a possibilidade concreta de expansão da margem de lucros que este 
ramo industrial traria em seu bojo. Pautado num modelo tripartite que envolvia a 
participação do capital nacional, estrangeiro e estatal, o impacto do Pólo na 
realidade econômica da Bahia foi de tal proporção, que, mesmo durante a recessão 
que atingiu o país em 83, considerada a “maior recessão da história econômica do 
país”, o Estado demonstrou “um comportamento algo distinto do que ocorre em 
outras regiões do país, principalmente as de base industrial mais fortalecida”, pois, 
de acordo com Cruz, ao longo dos anos 80, durante o ciclo recessivo da economia 
brasileira entre 1980 e 1983, a Bahia estava em trajetória de crescimento, devido à 
entrada em operação das grandes plantas industriais petroquímicas [...] 
(PARANHOS, 2011, p. 88-89). 

 

Apesar de ter o maior complexo industrial de sua categoria no Hemisfério Sul, a 

cidade de Camaçari não possui a maior população do interior baiano, devendo-se a isso, 

provavelmente, ao fator de estar próxima de Salvador, uma cidade mais atrativa para fixar 

habitantes, principalmente para os camaçarienses de maior condição financeira.  

                                                           
12 Todas as informações do município citadas constam na ferramenta “Cidades”, no site do IBGE: 
http://cod.ibge.gov.br/2VURZ 
13

 Ver http://www.coficpolo.com.br/pagina.php?cod=39 
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 A comunidade Calon na cidade é considerável, conforme consta uma notícia de 2008 

do jornal eletrônico oficial do município, repercutindo a possibilidade da criação de um 

Centro de Referência do povo cigano em Camaçari: 

 
Lideranças das comunidades ciganas debatem nesta quarta-feira (29/10), às 8h, no 
auditório do gabinete do prefeito, proposta para criação de um núcleo, em Camaçari, 
do Centro de Referência dos Direitos do Povo Cigano, que funciona em Brasília. A 
intenção é reduzir as discriminações culturais, sociais e políticas sofridas pela 
comunidade, que conta hoje com aproximadamente 800 integrantes. O Centro de 
Referência conta com uma equipe de advogados, psicólogos, antropólogos e 
sociólogos que trabalham com o resgate da cultura cigana [...] (LIMA, 2008, p. 1).  

 

  A vinda em grande quantidade destes indivíduos estava diretamente relacionada a 

atratividade que o Pólo trouxe. Com a chegada de operários para trabalhar nas industrias, 

surge uma grande demanda para pequenos negócios comerciais e trocas de bens, tais quais 

automóveis, eletrodomésticos, pequenos serviços, etc. Para os Calon, acostumados na lida 

com esse tipo de estrato econômico envolvendo valores menores e parceiros comerciais 

próximos de sua realidade, este contexto se mostrou muito propício para sua sedentarização 

na região. Conforme Darliton Paranhos, um estudioso do sindicato dos industriários: 

 
Os indicadores econômicos e sociais da Região Metropolitana de Salvador (RMS) 
apontavam para um cenário em que as disparidades sociais haviam se agravado, 
tornando muito mais difíceis as condições de existência das classes subalternizadas. 
As implantações do Centro Industrial de Aratu, em 1967, e do Pólo Petroquímico de 
Camaçari, em 1978, ao mesmo tempo em que intensificaram o processo de 
urbanização e metropolização da região, acabaram causando uma “profunda 
transformação no quadro social da RMS” que “criou novos mecanismos de 
empobrecimento” e que, conseqüentemente, aprofundou o nível de desigualdade 
social e de distribuição de renda, até porque, “as transformações existentes na região 
não se traduziram numa melhoria das condições de existência da maioria de seus 
habitantes” (PARANHOS, 2011, p. 90). 

 

Com esse cenário posto de crescimento da população operária, aliado a baixa 

rentabilidade dos frutos de seu trabalho, criou-se um nicho de mercado em que os Calon e sua 

vasta experiência comercial puderam coexistir com esses sujeitos nas periferias de Camaçari e 

região. Impossibilitados de adquirir produtos e serviços mais caros, dada a precariedade de 

suas condições de existência, os operários do Pólo de Camaçari transformaram-se nos 

parceiros de negócios ideais dos Calons recém-chegados.  

Além do grande impacto que o Pólo trouxe em termos de atratividade para esses 

Calons, soma-se a isso o ocaso do cacau no sul do estado, local de grande concentração desses 

sujeitos, e a melhoria da logística rodoviária da produção: tornando o transporte de carga por 
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tração animal uma relíquia do passado. Conforme atesta Noslig, 59 anos, líder dos Calons de 

Camaçari e egresso da região cacaueira: 

 
[...] No sul da Bahia a fonte produtiva que existia no sul da Bahia, e que 
movimentava a grande Bahia era o cacau, por que o cacau era a fonte de renda do 
sul da Bahia... e fazendeiro naquela época panhava 500 arrobas, 1000 arrobas de 
cacau... ele trocava de carro todo ano. Era um fruto bastante rentativo e tinha-se 
fluidez... comprava-se e vendia-se, o pessoal tudo folgado, era tudo mais fácil. Mas 
com o grande período da Vassoura de Bruxa e a extinção do cacau praticamente tá 
extinto no sul da Bahia, hoje o sul da Bahia praticamente tá falido. E aí... foi a época 
que mais ou menos nós saímos daí pra Salvador, pra região metropolitana... estamos 
morando aqui em Camaçari já há 20 anos, estabilizamos aqui e toda a minha família 
mora aqui, e tamo muito bem aqui e graças a Deus muito feliz (Noslig, entrevista 
concedida em 18 de novembro de 2017). 
 
 

 A liderança de Noslig frente a comunidade Calon do município deve-se ao fato de 

entre seus pares, ele ter alcançado uma condição financeira que o permitiu gozar de maior 

influência e relevância. Consequentemente, qualquer incidente que envolva ciganos na cidade, 

bem como necessidades de auxílio financeiro que eles eventualmente possam ter, recorrem 

sempre a figura de Noslig para apoiar e intermediar as situações. Por um lado, ao ser essa 

figura de liderança, ele possui o bônus de obter reconhecimento e prestígio frente aos Calons 

e as instituições do município de Camaçari, mas por outro, sofre o ônus da extrema 

responsabilidade e tempo dispendido nessas tarefas cotidianas.   

Essa pequena diáspora Calon dentro da Bahia possuiu ainda um contorno de adaptação 

a nova ordem econômica que o fim do cacau no Sul, e a implantação do Pólo industrial em 

Camaçari trouxeram para essa comunidade. Á medida que o setor terciário avançava sob a 

órbita das industrias da cidade, com a necessidade de abastecer a nascente população de 

operários, os Calons colocaram em prática, mais uma vez ao longo de sua milenar trajetória, 

uma grande capacidade de moldar-se a realidades distintas, e em um curto espaço de tempo. 

Conforme citado por Noslig:  

 
 [...]. De um certo período da década de 80 em diante começou-se a se vender 
eletrodomésticos, e aí... e rádio, relógio... e aí depois da década de 90 em diante 
passou-se a vim a feira do Paraguai, as coisas começaram a vim barateadas, e... 
terminou praticamente com a extinção de compra e venda de eletrodomésticos, e aí o 
cigano passou a negociar com automóvel usado. Eu mesmo negociei bastante tempo 
com automóvel usado, comprando e vendendo. E aí depois que entrou o Plano Real, 
que... voltou a financiar carro com 50 mês, 60 meses, todo mundo teve a facilidade 
de comprar e vender um automóvel financiado, e aí o carro usado foi extinto. E hoje 
tem-se a prática... alguns de vender dinheiro [...] emprestar a juros... e outros 
comprar imóveis e vender. O Cigano hoje vive praticamente disso. Por exemplo, 
chega numa cidade como Feira de Santana, Camaçari, se abre um loteamento e tem 
umas área pra vender, o Cigano compra sempre o imóvel e sempre revende. Hoje tá 
sendo a maior fonte de renda do Cigano você comprar e vender imóvel [...]. (Noslig, 
entrevista concedida em 18 de novembro 2017). 
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 As mudanças do cenário econômico na Bahia, bem como o impacto da criação do Pólo 

de Camaçari, são citadas no depoimento de Noslig, que vivenciou todo esse processo ao longo 

de sua própria trajetória pessoal. Em um período das décadas de 1950 e 1960, vivendo na 

região cacaueira, testemunha a queda na produção dessa matéria prima pela Vassoura de 

Bruxa, bem como a diminuição da demanda de transporte de carga por animais; e num 

período de mudança para a região metropolitana da capital – mais populosa e diversificada 

economicamente – se depara com a necessidade constante de variar os produtos negociados a 

medida que as inovações tecnológicas e econômicas impõem essa prerrogativa.  

 Consoante as transformações do contexto social dessas comunidades Calon ao longo 

do tempo, a cidade de Camaçari tornou-se um local ideal para sedentarizar-se, pois fornecia 

todas as condições necessárias para este fenômeno. Há uma grande quantidade de operários e 

pessoas de baixa renda que trabalham na indústria, sendo os principais agentes de negócios 

para os Calons; alta volatilidade de dinheiro, característica necessária para se trabalhar com 

agiotagem e troca de automóveis; e terrenos baratos, sobretudo nas periferias, os quais podem 

ser comprados e revendidos, muitas vezes para os próprios operários da indústria.  

 Não deixa de ser perceptível, novamente, uma discussão feita no primeiro capítulo e 

verificada aqui através das fontes utilizadas: a diferença étnica entre os ciganos Calon e os 

ciganos Rom. Os Calon, historicamente mais pobres, foram condicionados pelas 

circunstancias econômicas a se adaptar, mesmo que parcialmente, as sociedades hospedeiras; 

enquanto que os Rom, mais abastados, possuem uma identidade cultural mais forte, 

proporcionada por uma certa independência frente aos jurons.  

 

A família Cruz 

 

De um passado nômade ao decurso da sedentarização; do impacto que as mudanças 

estruturais na economia proporcionaram na sua vivência, desde a queda do cacau no Sul, 

perpassando a agiotagem e especulação imobiliária; e atrelados às influencias do processo de 

conversão religiosa, a família Cruz experienciou todos estes contextos desde o momento que 

migrou do sul da Bahia para a região metropolitana de Camaçari, por motivos econômicos, e, 

principalmente, por um incidente policial. Por essas razões citadas acima, os Cruz foram 

escolhidos como fio condutor da narrativa deste capítulo, bem como fontes principais para a 

confecção de toda a presente pesquisa.  

 Antes de adentrar nos meandros contextuais, é preciso salientar que a família Cruz, de 

forma nuclear, possui 13 indivíduos atrelados de forma consanguínea, sendo 11 irmãos e os 
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dois pais, já falecidos. Contudo, a comunidade Calon que vivia em sua órbita era muito maior, 

podendo ter superado a marca de 50 agregados. Quando perguntada sobre o contingente de 

sujeitos envolvidos em sua comunidade nômade, Rita, 57 anos, uma das filhas deste casal, 

respondeu:  

 
 [...]. Muitos ciganos... é... é que era de várias famílias ali que se juntavam, 
principalmente em tempo de festa, de casamento... sempre juntavam. Os ciganos que 
tinham pela região, de 10 léguas, 15 léguas... vinham tudo. Acampavam tudo numa 
área onde desse pra fazer um barracão de palha, que naquele tempo era de palha 
[...]”. (Rita, entrevista concedida em 18 de novembro de 2017).  
 
 

 Na região Sul, viviam da comercialização de animais de carga para os fazendeiros do 

cacau, e eram excelentes intermediários na logística que ligava o cultivo da matéria prima das 

plantações ao momento final do ciclo: a exportação do produto no porto de Ilhéus. Ao longo 

de sua trajetória, desenvolveram boas relações com fazendeiros locais, uma estratégia 

imprescindível para a sobrevivência, já que dependiam deles para adentrar em suas terras e 

fixar acampamento. Quando perguntado sobre a situação atual de moradia dos Calon em 

comparação com àquele período, Noslig respondeu: “[...]. Eles moram no que é dele, que 

antigamente o cigano vivia de favor, merecendo de fazendeiros o local pra bater sua barraca e 

acampar. O povo Cigano naquela época era tudo nômade [...]” (Noslig, entrevista concedida 

em 18 de novembro de 2017). 

Dentre esses exemplos das relações latifundiário do cacau X cigano Calon, para essa 

família, a fazendeira Nicézia Muniz Ferreira foi uma importante mecenas para os estudos de 

alguns de seus integrantes, e facilitou bastante suas vidas quando estavam sob sua influência. 

Quando Ohlecaj, um de seus membros, foi questionado sobre ela, respondeu: 

 
 [...]. Uma fazendeira de cacau da região de Ipiaú, da família Muniz Ferreira. Uma 
família muito tradicional. Nicézia Muniz Ferreira, que o irmão dela já tinha avião: 
Alex Muniz Ferreira. Ela era uma mulher muito boa. Era não, é, que ela tá viva. Foi 
ela que pagou os primeiros estudos de seu pai [...]”. (Ohlecaj, entrevista concedida 
em 18 de novembro de 2017). 
 
 

 Numa relação comercial e de ajuda mútua, os ciganos dessa família sobreviveram 

durante o auge do cacau, formando alianças com os jurons fazendeiros e sempre praticando 

uma política de “boa vizinhança”. Essa relação paternalista, ou, no caso citado acima, 

“maternalista”, era uma prática comum desses Calons, bem como contextualmente no período 

e espaço abordados, por outros sujeitos inseridos na economia cacaueira. A dependência de 

relações diplomáticas entre os ciganos e os cacaueicultores poderia ser o limite entre uma 

convivência harmoniosa na região, com a difamação pública e perseguição policial. No caso 
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citado acima, uma dessas fazendeiras, Dona Nicézia, ainda propiciou a instrução de alguns 

membros da família Cruz, bem como possivelmente serviu de proteção para as agruras que 

uma vida nômade e de poucas perspectivas gerava. Assim, havia uma relação de troca 

amistosa entre Dona Nicézia e a família Cruz, com ela oferecendo proteção e até mesmo 

ajuda no custeio educacional dos Calons, e estes, tornando-se agregados na fazenda 

realizando trabalhos de maneira informal.  

 Com o ocaso do cacau no Sul, a comercialização de burros de carga estagnou na 

região, e mesmo a despeito da possibilidade de utilizá-los para transportar outras matérias 

primas, o fato da melhora das condições rodoviárias e implantação de novas estradas minou 

completamente as expectativas de continuar nesse ramo. Em um contexto desfavorável como 

esse, a mudança de localidade precisava ser mais brusca, e novos horizontes se avizinhavam 

para longe dali. Contudo, apesar da justificativa econômica por si só servir como 

consequência para a mudança dessa família, de forma definitiva, para Camaçari e regiões 

limítrofes, o principal fato a desencadear este fenômeno foi um incidente policial, 

documentado pelo jornal A Tarde, em sua edição de Segunda, 5 de novembro de 1990 

(Figuras 5 e 6). 

 Como o receio de perseguição sempre foi um medo que esteve atrelado a vivência dos 

ciganos, eventos como esses são suficientes para desarticular grandes comunidades de uma 

região. Concomitantemente a isso, incidentes policiais envolvendo ciganos ainda exerciam 

influência na decisão de outros, mesmo distantes, em se mudar de localidades, visto que em 

um cenário como esse, qualquer aparição de forasteiros em cidades era motivo suficiente para 

que o aparato policial local os mantenha sob investigação. Logo, apesar de restringir-me aqui 

a uma comunidade em específico, é muito provável que outras comunidades Calon em toda 

região Sul tenham sido afetadas diretamente, e que ciganos de outras regiões e até mesmo de 

outros estados, afetados de forma indireta. 
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Figura 5                                                                             Figura 6                                                     

                              

 

 

Nessas imagens, na figura 5 mostrando a página inteira do jornal onde se observa a 

data do mesmo, e na 6, apenas com a matéria específica do fato, estão documentados o crime 

ocorrido no acampamento onde boa parte dessa família vivia à época, nas proximidades do 

distrito ganduense de Itamaraty, região Sul do estado. O incidente, um tiroteio que vitimou 

dois homens, sendo um delegado do município de Coaraci, a 60 km de Itabuna e detentor de 

grandes quantidades de terra; e um vereador da mesma cidade, foi ocasionado, segundo a 

matéria, por uma diligência com o intuito de averiguar, perante aqueles Calons, a relação 

destes com um outro cigano, preso pelo furto de carros em Coaraci, que atendia pela alcunha 

de “Robertão”. Ainda segundo a notícia do jornal A Tarde: 

 
Foi sepultado ontem, em Coaraci, a 60 km de Itabuna, o delegado daquela cidade, 
Antonio Batista Scher Santos, de 61 anos, morto durante uma diligência em 
Itamarati, por um grupo de ciganos envolvidos no roubo de veículos. Na diligência 
também acabou assassinado o chefe da Retran, de Coaraci, Ascenísio Cardoso da 
Silva, 32 anos e que era vereador naquele município, mas foi sepultado em Iguaí, 
onde nasceu (A TARDE, 5 de novembro de 1990, p. 14). 

 

A diligencia policial foi desaconselhada a abordar os ciganos pelo subdelegado de 

Itamaraty, e sendo ignorado, ao se aproximarem do acampamento, foram recebidos à bala. No 

tiroteio, além das duas mortes citadas, ficou ferido, em estado grave, o Calon Paulo Dantas da 

Cruz, que com a ajuda de sua família, foi internado em uma clínica particular na cidade de 

Salvador.  
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 Este incidente que vitimou Antônio Scher gerou revolta e comoção em toda a região 

sul da Bahia, dada sua grande popularidade, e a repercussão foi tamanha, que virou notícia 

nas páginas policiais do jornal A Tarde, de Salvador. Temendo a perseguição policial e da 

própria população local, toda a família Cruz, juntamente com vários parentes distantes e 

agregados da comunidade fugiram para Camaçari e municípios vizinhos, onde vivem até os 

dias atuais. Conforme o jornal A Tarde: 

 
Antônio Scher ocupava a delegacia de Coaraci há vários anos mesmo a contragosto 
de sua família, que preferia que cuidasse dos negócios particulares, uma vez que 
tinha mais de 40 propriedades agrícolas e 10 mil cabeças de gado em uma fazenda 
no extremo sul da Bahia. O seu sepulmamento foi acompanhado no final da tarde de 
ontem por milhares de pessoas e causou profunda consternação em Coaraci, onde 
era uma pessoa muito querida e tinha uma atividade política (A TARDE, 5 de 
novembro de 1990, p. 14). 

 

Desde esse incidente, que provocou a “diáspora” dos Calons do sul da Bahia, os 

ciganos da família Cruz sobreviveram da agiotagem e da especulação imobiliária, se 

sedentarizando em Camaçari e sem perspectivas de que isso possa mudar no futuro. Vivem 

nas regiões periféricas da cidade, sendo que em uma das ruas das quais adentrei para realizar 

as entrevistas, só residiam ciganos membros da família. Apesar de não viverem mais em 

acampamentos confeccionados por barracões de lona, a união da comunidade, do ponto de 

vista físico e geográfico, continua forte: todos moram nas periferias, e dentro das periferias, 

em pequenos núcleos próximos uns dos outros. Suas casas, outrora precárias, agora possuem 

um aspecto semelhante as convencionais, com garagem para carros, eletrodomésticos de uso 

comum, e mobiliadas com tudo necessário para uma boa vivência. Quando questionado sobre 

a diferença das condições materiais e dos frutos que sua atividade comercial gerava, no 

período nômade da região cacaueira, para o atual, sedentarizados em Camaçari, Noslig 

respondeu: 

 
É... na realidade do povo Cigano da época, aquilo era muito rentável... e dava pra 
sobreviver o básico. Por exemplo, comer, beber e vestir. Mas hoje, como o povo 
Cigano já vive uma nova era... hoje aquele... que o povo Cigano hoje tem que ter 
pelo menos um teto, que é uma casa, um carro; acompanhar a moda, ter roupas, ter 
sapato, televisão... ter... de tudo bom um pouco. Então hoje já melhorou bastante do 
que era pra o que está, hoje é bem melhor. Então cada caso é um caso, naquela 
época era muito bom, mas hoje... nós estamos no século XXI. Se... tá movimentando 
mais... a riqueza aumentou... enfim, a do Brasil: a exportação aumentou, tudo 
aumentou... o transporte aumentou, o carro, tudo... então o Cigano hoje tá muito 
melhor, e eu acredito que bem melhor do que antigamente [...]”. (Noslig, entrevista 
concedida em 18 de novembro de 2017). 
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  Em decorrência dessa melhora na condição material da família, pode-se depreender 

que a partir de então a aquisição de terrenos próprios e a construção de casas num padrão 

moderno se tornou regra, e não mais improváveis exceções. Entretanto, apesar de ordinárias 

em comparação com as barracas de antes da sedentarização, suas residências possuem 

peculiaridades. Não há um muro físico que separe umas das outras, e quando há, este sempre 

possui uma interligação que possibilita o livre trânsito de pessoas. Em outros casos, o muro 

existe apenas para separar o terreno que lhes pertence, do que não lhes pertence, e dentro dele 

são construídas as casas dos núcleos familiares, sem qualquer tipo de demarcação espacial 

onde uma começa e a outra termina. 

Percebemos então, que mesmo sedentarizados, os Calons da família Cruz 

ressinificaram seu espaço adotando apenas algumas características da sociedade hospedeira, 

neste caso, a construção de casas. No entanto, sem perder de vista sua identidade 

majoritariamente coletivista, mantiveram um formato de residência que não os dividia 

fisicamente. Se antes viviam em um acampamento de barracões, integrados por uma cultura 

comum, continuam dessa forma, só que ao invés de um acampamento, atualmente são ruas ou 

pequenos quarteirões dentro do espaço urbano de Camaçari. 

Apesar disso, para fora do ambiente doméstico, o homem Calon da família Cruz 

ganhou ares de um cidadão cosmopolita, pois em suas garagens estão bons carros de passeio, 

costumam frequentar shoopings centers para fazer compras, e possuem o costume de ir em 

restaurantes quando o trabalho não permite almoçar em casa. Conforme citado anteriormente 

por Noslig, o aumento no padrão de vida desses ciganos propiciou o surgimento de novas 

demandas, agora acessíveis pela melhoria do quadro financeiro. Surge assim, para estes 

Calons da família Cruz, dois espaços distintos: o público, de contato direto com os jurons, 

seja no trato com a vida cotidiana ou pelo crescente relacionamento com as Denominações 

Protestantes; e o privado, onde as influências do meio externo são suavizadas pela integração 

comunitária, proporcionada por uma mesma identidade étnica de costumes, que ainda resiste. 

Interessante notar, todavia, que a contrapelo de uma percepção externa de um 

observador acerca da união familiar que a proximidade física das casas suscita, essa nova 

ordem sedentária dos Calons de Camaçari, para algumas de suas integrantes, gerou uma 

sensação de desunião entre seus pares. Quando perguntada se os ciganos de antigamente eram 

mais unidos que os atuais, Aruam, 46 anos, uma das irmãs Cruz, concluiu: 

 
Era sobrinho, era. Os ciganos eram mais unidos sobrinho... num era esse negócio 
de... no meio do cigano não tinha sequestro, num tinha esse negócio de roubo, de 
mandar matar, não. Era uma coisa mais tranquila, tinha mais união. Hoje em dia os 
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ciganos já não tá tendo mais essa união, por conta dessas coisa, dessas... 
modernidade. Aí num tá tendo mais essa união, como tinha [...]. (Aruam, entrevista 
concedida em 18 de novembro de 2017).     

   

Aruam vive numa residência ampla, com piscina e cômodos espaçosos, nada que 

lembre uma casa de periferia em Camaçari. O terreno onde se localiza possui muros altos e 

câmeras de segurança para observar quem estiver chegando à sua porta, sem precisar se 

deslocar até lá. Adentrando os muros, além de sua aconchegante casa, mais duas convivem no 

mesmo espaço, sem nenhum tipo de divisão física entre elas, e ambas muito mais simples que 

a de Aruam, que visivelmente salta aos olhos de qualquer observador. Nessas outras casas 

vivem parentes próximos, que ao se casarem ainda jovens, precisam da companhia dos pais 

para completar sua “graduação” à fase adulta, tornando assim, toda a área, uma espécie de 

acampamento de residências interligadas, ou então, para facilitar o exercício de imaginação 

do leitor, um condomínio sem ruas. Observação semelhante é possível encontrar nos estudos 

de Goldfarb (2013) acerca dessa configuração das residências dos Calons de Souza-PB, em 

que: 

 
 
As casas, comumente chamadas de RANCHOS, recebem feições do tempo de atrás, 
fonte de inspiração da sua organização social, possibilitando às pessoas um vínculo 
com um tempo que extrapola o espaço de morada, o que permite uma reatualização 
do nomadismo (GOLDFARB, 2013, p. 168). 

  

Aruam é casada e vive uma vida de dona de casa, desfrutando todas as comodidades 

que os frutos do trabalho de seu marido podem proporcionar: televisores de última geração, 

móveis confortáveis, carros na garagem e boa comida. Ela tem a consciência de que, 

comparado ao período nômade, hoje os Calons de Camaçari estão em uma situação muito 

melhor do ponto de vista material, conforme respondeu ao ser indagada sobre isso: “[...] O 

cigano ficou mais civilizado, sobrinho. Ficou mais educado. Tá tendo mais... eu sei lá, mas 

melhorou muito, sobrinho, do que era, pra o que tá agora [...]. Foi, foi bem melhor” (Aruam, 

entrevista concedida em 18 de novembro de 2017).   

 Existem então, na narrativa de Aruam, duas visões conflitantes sobre o processo de 

sedentarização do cigano; uma, pessimista e voltada para o espaço privado; e outra, otimista e 

vinculada a percepção do espaço público desse núcleo familiar. Para o espaço privado, a visão 

que a permeia, é a de que o cigano está mais desunido pelas melhorias das condições 

materiais que vieram trazer “as modernidades”, inserindo-os numa lógica de competição uns 

com os outros, e, em casos extremos, até mesmo vindo a acarretar crimes entre os próprios 

Calons, fenômeno que, segundo ela, antes não acontecia. Já quando debruçada sobre o espaço 
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público, a mesma “modernidade” que trouxe elementos nefastos para sua etnia, foi também a 

precursora do que ela trata como um processo civilizador do Calon, tornando-o mais 

“educado”, segundo suas palavras. Contudo, essa “educação”, ou então, adaptação a 

contemporaneidade, não significou a perda da característica endógena da família, e tampouco 

mudou a configuração de sua coletividade em torno de uma área comum como uma 

consequência dela. Esse “saudosismo” contido na organização de suas residências fixas não 

exclui, assim, o passado nômade do seu imaginário, mas o reconstrói sobre novas bases que 

extrapolam o período em que vivem sedentarizados. Conforme análise semelhante de Patrícia 

Goldfarb com os Calons de Souza-PB: 

  
O tempo de morada não exclui o tempo de atrás, visto que este se faz presente em 
suas atuais formas de organização espacial. Para compreender o presente dos grupos 
estudados, é necessário conceber o tempo social como uma série de rupturas, 
evitando assim perceber sua história num eixo temporal uniforme, pois a memória 
coletiva não obedece a uma ordem cronológica, mas corresponde a maneiras de 
ativar ordens e significados, daquilo que se deseja lembrar ou reviver (GOLDFARB, 
2013, p. 167). 
 
 

 Uma das conclusões possíveis da interpretação dessas fontes, bem como do estudo de 

Goldfarb, é a de que em alguns contextos houve rupturas constantes na configuração 

identitária desses Calons, sendo a sedentarização uma das mais importantes. Contudo, ainda 

assim, dentro das novas formas de identidade possíveis, a ciganidade permanece enquanto 

elemento integrador e intimamente voltado para o espaço privado da comunidade, sendo 

enxergado esse fenômeno na permanência da ordem grupal dos antigos acampamentos nas 

novas formas de moradia.  

Esse espaço privado comunitário, quando há rupturas em sua configuração original de 

forte identificação étnica, desencadea um peso maior na sensibilidade das mulheres da família 

Cruz, pois são elas que nele trafegam em decorrência do papel de cuidadoras e donas de casa. 

Já para os homens, o espaço das relações públicas, sobretudo no trato com os jurons, é que 

vem modificando alguns aspectos e valores que outrora existiam, como a preocupação com os 

semelhantes. Este espaço público é majoritariamente trafegado por eles, pois é deles a 

responsabilidade de prover a família o sustento e a estabilidade necessários para a 

sobrevivência, bem como também é deles visíveis os traços da modernidade e do 

“cosmopolitismo” que existe nos Calons da família Cruz, e abordados na fala de Aruam como 

características civilizadoras do cigano de Camaçari.  
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Sedentarismo e Protestantismo 

 

 O processo de sedentarização dos Calons em Camaçari foi resultado, como visto 

anteriormente, de mudanças da ordem econômica no estado da Bahia. Primeiro, 

especificamente no caso da família Cruz de origem sulista, o fim do período cacaueiro, e 

posteriormente, de características mais abrangentes, a industrialização de Camaçari, com a 

vinda do Pólo industrial da cidade. 

 Essa sedentarização acarretou melhorias materiais para os Calons do município, onde 

foi verificada uma substancial reviravolta na qualidade de vida e de expectativas. A 

configuração interna do lar sofreu alterações físicas em suas estruturas, mas mantendo a 

integralização das famílias num mesmo local, ao passo que o espaço externo, dominado pelos 

homens tanto hoje quanto antigamente, vem influenciando na dinâmica cultural dos Calons. 

 Juntamente com a enxurrada de novidades tecnológicas que a mudança na forma de 

lidar com o meio público ocasionou, veio também a influência das Denominações 

Protestantes na vida da família Cruz e demais Calons de Camaçari. Nesse intercurso entre 

uma identidade cultural forte alimentada pelo seio familiar, e as novas demandas que a 

sedentarização impõe, que o processo de conversão dos ciganos estava acontecendo.  

 Como visto no capítulo anterior, entrar em choque com a identidade Calon e querer 

doutriná-la para determinado padrão religioso não tem sido a estratégia mais adotada pelas 

Denominações Protestantes. Sendo assim, a metodologia de conversão de Calons, sobretudo 

aos moldes da RENECI, atua na valorização da ciganidade inserida nas relações internas do 

espaço privado da comunidade, como o incentivo as mulheres continuarem utilizando suas 

roupas típicas, a valorização da família unida e da comunidade integrada, e a não interferência 

em códigos morais caros a esses indivíduos, a exemplo do casamento arranjado. Tudo isso 

propicia uma forma diferente na abordagem missiológica para converter os ciganos Calons, 

abordagem essa explanada pelo Pastor Batista e Calon Roberto, quando perguntado se há 

diferenças entre converter um juron, e converter um cigano: 

 
É diferente, é diferente. É diferente por que é o seguinte... ó, é diferente por que o 
próprio cigano ele já tem uma história que nós chamamos de Teologia Própria. 
Nossas avós contavam que os próprios ciganos, quando estavam no Egito, 
receberam Jesus Cristo, o menino Jesus, quando era fugitivo do rei Herodes. E diz 
que quando Jesus Cristo estava retornando para Jerusalém, Jesus perguntou se os 
ciganos queriam a salvação, na mão dos próprios ciganos ou na mão de Jesus. E os 
ciganos responderam: leve nossa salvação com o Senhor, pois nós não temos onde 
guardar. Então isso já é um ponto que diferencia muito na abordagem. O cigano ele 
tem uma concepção de salvação tão grande, que ele não duvida que é salvo, ele não 
duvida de que não vai pro inferno. O povo Cigano ele se sente um ser especial na 
mão de Deus, que Deus conduziu e permitiu algumas coisas, que aos olhos do 
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Cristianismo é errado, mas que o povo Cigano não percebe que é. Acha que é um 
favor de Deus, um merecimento do Senhor. Então a abordagem evangelística de um 
Pastor para o povo Cigano é totalmente diferente. O povo Cigano tem sua forma de 
enxergar. A cosmovisão teológica é diferente. (Roberto, entrevista concedida em 13 
de dezembro de 2017).  
 
 

 Da resposta acima, fica claro que a “cosmovisão diferente” do cigano atesta para uma 

maneira muito específica e própria no trato com o Cristianismo, de forma que algumas 

práticas que podem ser consideradas erradas em sua doutrina, para os ciganos não é. Essa 

característica nos tangencia a concluir que a identidade cigana prevalece frente a identidade 

religiosa, e que suas práticas culturais milenares e intimamente interligadas na formação dessa 

identidade, permanecem firmes mesmo com o processo de sedentarização e com o avanço das 

Denominações Protestantes. Sendo assim, para uma conversão bem-sucedida, o caminho para 

alcançar essas comunidades não pode entrar em choque com seus elementos de cultura. Com 

isso posto, novamente perguntado se a principal virtude que um Pastor precise ter para 

converter um cigano, ser a paciência, Roberto conclui: 

 
Isso, eu diria um processo de relacionamento mais íntimo, de intimidade, com muito 
amor, respeitando os limites, não impondo nada sobre o povo Cigano, e assim... 
tentando desvendar o cerne do comportamento dele. Por que o povo Cigano na sua 
essência é um povo bom, um povo que procura ser fiel, fidedigno a tudo que faz. 
Mas embora, é... não consegue por conta dessas amarras culturais: que eu falo 
amarras, mas de forma positiva, que é natural do povo Cigano. Então eu creio que o 
povo Cigano só será Cristão na sua essência a partir da segunda ou terceira 
geração... [...]. (Roberto, entrevista concedida em 13 de dezembro de 2017). 
 
 

 Essas gerações das quais o Pastor Roberto refere-se, seriam o marco final num 

processo de conversão completa, que teria seu início no momento em que houve uma 

sistematização metodológica para lidar com a conversão destes ciganos. Obstante a isso, 

novamente percebe-se uma grande influência da RENECI, pois atualmente provém dela as 

maiores intervenções e estudos tendo em vista esse objetivo, com o Pastor Roberto, inclusive, 

participando dela em projetos de tradução da Bíblia para a Chibi. 

 Da sua fala também fica evidenciado o longo e demorado processo de conversão 

“plena” dos ciganos, sendo necessário perpassar gerações inteiras para ser concluído. E ainda 

tomando como base essa explanação, é perceptível que a sedentarização influencia 

favoravelmente, para as Denominações Protestantes, essa intenção. Ao traçar um marco 

temporal de algumas gerações a frente para a conclusão desse processo, podemos inferir que a 

escolha deste momento como ponto inicial não foi à toa, visto que têm presenciado um 

aumento no número de ciganos evangélicos, e ciganos estes já sedentarizados. Em Cruz das 
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Almas, cidade onde nasceu e onde hoje atua como Pastor da Igreja Batista Central, sobre esse 

contingente de Calons, e sobre seu estágio no processo de conversão, Roberto respondeu: 

Olha, aqui nós temos mais ou menos 20 ciganos que congregam conosco, já temos 
uns 10 batizados que fizeram um curso de Batismo, que desceram as águas. Tem 
outros 10 que estão sendo... de forma... à moda cigana estão sendo evangelizados. 
Mas assim, apesar de crer que a salvação é um ato forense, é um ato judicial, e a 
santificação é um processo: eu tenho percebido nos últimos dias que a conversão do 
povo Cigano ela passa também por um processo. Por que o cigano ele se converte, 
ele levanta a mão e se converte a Jesus Cristo, mas assim... o fruto de uma nova 
criatura, do nascido de novo, a gente só percebe a partir de um processo. Então 
assim, temos mais uns 20 que frequentam nossa Igreja, né? Os batizados já 
frequentam a ceia, eles se esforçam em dar testemunho de justiça, de retidão..., mas 
eu percebo que tem que ter um tempo, uma questão processual também. (Roberto, 
entrevista concedida em 13 de dezembro de 2017).  
 
 

 Esse processo ao qual Pastor Roberto faz alusão, atualmente está adiantado a depender 

das especificidades das comunidades Calons, pois já que a dinâmica das relações entre o 

espaço público e privado são as principais portas de entrada para as novas concepções 

religiosas, essa conversão pode ser intensificada caso aspectos de sua identidade Calon, de 

característica privada, estejam ameaçados, pois funcionam como filtro para essas influências. 

A atuação das Denominações Protestantes nessa relação entre espaço interno e espaço público 

das comunidades vem gerando, inclusive, uma forma diferente de experiencia-los, e isso é 

levado em consideração para o processo de conversão, pois segundo Pastor Roberto: 

 
[...]. O povo Cigano tem essas dificuldades. Por exemplo: o povo Cigano não tem o 
hábito de entrar em repartições, seja religiosa, seja forense, e seja social. Então a 
partir do Cristianismo é que o povo Cigano tá tendo acesso a essas repartições, então 
perceba aí o choque de ambiente que o cigano tem quando acessa esses ambientes. 
Então tudo isso é levado em conta. (Roberto, entrevista concedida em 13 de 
dezembro de 2017).  
 
 

 Nesse conflito entre a sedentarização - uma necessidade externa imposta as 

comunidades Calons de Camaçari - com sua identidade cigana intergrupal, tem-se percebido 

como resultado intercursos entre a realidade desses sujeitos com a realidade dos jurons. Do 

ponto de vista religioso, esse fenômeno se torna visível na fala de Aruam, cigana Calon citada 

anteriormente, e convertida à Igreja Congregação Cristã do Brasil: 

 
É... teve, teve... O lance de você morar numa residência fixa, sobrinho, trouxe mais, 
é... como é que eu digo meu Deus... mais força pra você frequentar uma Igreja, pra 
ouvir mais a palavra de Deus, por que era difícil o cigano frequentar uma Igreja 
cristã. Era difícil tu ver um cigano numa Igreja cristã, e hoje em dia tem muitos, 
muitos mesmo [...]. Eu mesma... eu, eu... passei a frequentar por que teve uma irmã 
que me falou da Igreja, e eu me senti só, me senti com problema, aí andei 
frequentando, e aí não saí mais [...]. Foi uma mudança boa. Uma mudança positiva. 
Conhecer a Deus, conhecer mais da vida... a gente conhece mais do mundo, 
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sobrinho. A verdade é essa. É um... um livro mais aberto. (Aruam, entrevista 
concedida em 13 de dezembro de 2017). 
 
 

 A associação entre “conhecer mais do mundo”, ser um “livro mais aberto”, e 

frequentar uma Igreja, corrobora a fala do Pastor Roberto, ao indicar que a doutrinação, 

através de suas experiências missionárias em Cruz das Almas, tem proporcionado o tráfego 

em espaços públicos antes não frequentados pelos Calons, sobretudo às mulheres. Nesse 

sentido, como as mulheres são, dentro da comunidade, os indivíduos que menos tem contato 

com o espaço público, de prevalência masculina, elas estão na vanguarda do processo de 

conversão, pois dos espaços a elas permitido, as Igrejas adquirem papel fundamental.  

 Ocorre que, a partir das rupturas e dissoluções dos esquemas de sentido em 

determinados valores caros a uma cultura (ALVES, 2008), essas mulheres Calons buscaram 

tecer um novo em outros ambientes, como as Igrejas. Nesse caso, quando o senso de 

integração e união familiar comunitária passa por momentos de crise, essas mulheres da 

família Cruz, a exemplo de Aruam, encontraram esse acolhimento nas Denominações 

Protestantes circunvizinhas. Ilustrando essa constatação, uma das irmãs de Aruam, Rita, 

convertida à Assembleia de Deus, respondeu: 

 
[...]. Hoje eu me sinto uma mulher alegre, Tarciso, por que antigamente eu era uma 
pessoa triste, retraída. Eu não tinha prazer de vestir uma roupa mais ou menos, de eu 
me arrumar. Nada. Eu era uma pessoa triste mesmo. Aí depois que eu conheci ao 
meu Deus, que eu passei a frequentar... hoje em dia eu vejo tudo de outra forma. Eu 
só tenho que agradecer a meu Deus, pela minha família, por tudo que eu sou... 
mesmo pelas provas que eu já passei durante meu casamento, e tudo mais... Mas eu 
só tenho a agradecer a meu Deus por tudo isso. Hoje eu sou uma pessoa feliz na 
presença de Deus. (Rita, entrevista concedida em18 de novembro de 2017). 
 
 

 Rita, ao longo de sua trajetória pessoal, passou por um casamento desfeito por conta 

de maus tratos sofridos do seu antigo marido, e como para a mulher Calon as consequências 

de uma separação são severas, haja visto que a honra familiar é envolvida, ela sofreu 

represálias constantes de sua comunidade ao longo de toda sua vida. Como resultado dessas 

injúrias, hoje ela é uma Calon solteira de 57 anos de idade: algo impensável para os ciganos. 

Nesse contexto em que alguns aspectos da identidade Calon passam a não mais lhe dar 

sentido à vida, essa “barreira” que impediria o avanço das concepções religiosas dos jurons 

desmorona, abrindo caminho para a conversão, que vem suplantar os esquemas de sentido 

perdidos anteriormente. Em uma análise semelhante, Lizandra Silva em sua dissertação sobre 

as transformações no contexto religioso da cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, acerca 

da desilusão de uma integrante das Irmãs da Boa Morte, ressalta: 
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Nesse momento a Senhora Antônia deixou explícito a sua decepção com o grupo 
religioso do qual fazia parte anteriormente. Parece que após a sua doença, as irmãs 
da Boa Morte não lhe deram a devida atenção e acolhida que precisava. A 
entrevistada deixou evidente que por parte da Irmandade da Boa Morte não houve 
nenhum tipo de assistência depois que retornou do hospital. De certo modo, a 
entrevistada se sentiu desamparada e decepcionada com a instituição religiosa da 
qual foi membro e pela qual dedicou anos de sua vida. O amparo que buscou na 
instituição religiosa deixou de existir, então procurou outro grupo religioso que lhe 
confortasse e no qual pudesse refazer seus laços identitários (SILVA, 2014, p. 50). 
  

 Este trabalho ainda detalha outras situações semelhantes de sujeitos, outrora 

identificados com o Candomblé, que se converteram às Denominações Pentecostais e Neo 

Pentecostais. As motivações variavam conforme a especificidade de cada um, podendo ir de 

uma simples necessidade material de superação de uma condição precária de vida, até a 

desilusão com sacerdotes ou terreiros de Candomblé, que os deixando desamparados de 

alguma forma, viam na conversão religiosa uma maneira de readquirir seus laços identitários 

com alguma forma de religião. Em todos os casos, contudo, observa-se que a conversão 

perpassa primeiro por um momento de crise existencial, onde o grupo religioso ou 

comunitário anterior passa a não mais tecer sentido para estes indivíduos, e só então, as 

Denominações Protestantes, por meio da indicação de parentes e conhecidos, entram em cena 

com a promessa de trazê-los de volta a sensação de pertencimento e acolhida.  

Seguindo por um caminho semelhante, as Calons da família Cruz, ao se verem num 

cenário de desilusão, em que seus esquemas de sentido intergrupais se deterioraram em 

virtude de crises no seio comunitário de caráter privado, aceitaram a conversão como uma 

forma de reorganizá-los sob outra perspectiva, com as Denominações Protestantes ditando os 

rumos e o comportamento a se seguir. No caso de Rita, a Assembleia de Deus, e no caso de 

Aruam, a Igreja Congregação Cristã do Brasil.    

Importante ressaltar, contudo, que diferentemente das conversões pensadas pela 

RENECI, onde ao invés de desqualificar a identidade Calon, a enaltece, num contexto de crise 

dessa identidade, as ciganas como Rita e Aruam sentem-se acolhidas nas Igrejas sem que 

estas necessariamente precisem adotar essa estratégia.  

 Além de ser separada de um casamento, Rita, de todos os entrevistados, é a que mais 

vive afastada dos núcleos Calons de Camaçari. Residente do bairro Gleva H, uma das porções 

mais humildes da periferia da cidade, sua situação destoa bastante da irmã Aruam. Vive 

praticamente sozinha em sua casa sem a companhia constante do resto dos familiares. Dado 

esse contexto de desamparo, a Igreja da Assembleia de Deus nas proximidades de sua 

residência tornou-se um dos poucos espaços de sociabilidade que lhe restou, formatando suas 

práticas a partir de sua doutrina. Assim: “A comunidade sabe no que o novo crente deverá 
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crer e a doutrinação serve para produzir o esquecimento da experiência fundante, emotiva e 

inconstante (e por isso perigosa à estabilidade), e codifica-la num saber reproduzível [...]” 

(TRABUCO, 2009, p. 143). 

 Para os homens, sempre integrados ao espaço público em virtude da responsabilidade 

de sustentar a família, desde cedo foram introduzidos no mundo do trabalho, o que resultou 

em diferenças na forma de lidar com a religiosidade e com as Religiões. Há, assim, uma 

perspectiva utilitarista em sua concepção do sobrenatural: se sua fé em determinado deus ou 

crença religiosa estiver dando frutos e melhorando sua realidade, continuará lhe dando 

suporte; a partir do momento que não estiver surtindo o efeito desejado, será descartada.  

Talvez por isso, como visto anteriormente no segundo capítulo, a Teologia da 

Prosperidade não logre tanto êxito enquanto estratégia de conversão, ou então, sirva apenas 

como um chamariz temporário pelas promessas de melhoria material. O empecilho dessa 

Teologia, para os homens Calon como Ohlecaj, fica evidenciado no momento em que tal 

doutrina exige o pagamento do Dízimo ou do Sacrifício. Na lógica utilitária desses 

indivíduos, acostumados a lidar com as religiões numa relação de troca comercial, a relação 

não se dá em uma via de mão dupla, pois exige do fiel um desprendimento e entrega sem que 

haja uma compensação imediata. Nesse sentido, a Teologia da Prosperidade entende que: 

O sacrifício é pré-condição para que as bênçãos divinas se materializem, ou seja, a 
obtenção de bens materiais ocorre através do esforço próprio do fiel. Este passa a ser 
responsável pela sua condição social, podendo ascender socialmente ou não. 
Segundo Edir Macedo (2005) isso acontece devido ao poder sobrenatural da fé bem 
como da própria vontade do fiel e do cumprimento da palavra de Deus, 
principalmente, a que se refere ao dízimo: “Se o pobre não encontrar um caminho 
próprio, pelo qual possa subir na vida, independente de quem quer que seja, será 
muito difícil pra ele alcançar uma posição melhor na sociedade” (SILVA, 2014, p. 
47). 
  

 
Como depreende-se da citação acima, a Teologia da Prosperidade “age” de forma 

passiva, ou seja, depende primeiro do engajamento do fiel para que os frutos de sua entrega 

sejam colhidos no futuro. No calor imediatista que caracterizava a lida comercial dos ciganos 

Calon, bem como em sua própria trajetória de vida quando egressos do nomadismo, a 

promessa de uma superação das condições materiais de vida atraiu, num primeiro momento 

alguns indivíduos, mas ao não verem de forma concreta essa melhoria a curto prazo, se 

desiludiram dela. Essa constatação foi evidenciada, anteriormente, na fala do Pastor Roberto, 

quando explicava o que classificou como “imediatismo” e “materialização da fé” como 

características da forma do cigano entender a religião. É exemplo disso também a fala de 

Ohlecaj, irmão de Noslig, Rita e Aruam, quando perguntado em qual Denominação congrega: 
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Eu atualmente tô sem uma congregação exata... que eu tô ainda em pesquisa vendo 
qual a congregação que devo seguir, por que me desiludi com algumas, né? Eu tava 
quando... inicializei, eu tava sendo, congregando na Mundial do Poder de Deus, mas 
por haver esse negócio de muito... tudo “me dê dinheiro, me dê dinheiro” eu acabei 
cismando com isso. Estão vendendo a palavra de Deus, não tão praticando, por isso 
eu me afastei da Mundial do Poder de Deus... e tô numa fase de... pesquisa pra ver 
com qual eu vou parar, em que local, em que congregação eu vou congregar”. 
(Ohlecaj, entrevista concedida em 18 de novembro de 2017). 

 

Fica perceptível que diferentemente das mulheres Calon, os homens não estão tão 

preocupados com o acolhimento que as Denominações podem oferecer, desde que suas 

estruturas identitárias não sejam ameaçadas, bem como suas necessidades materiais, 

atendidas. Neste caso de Ohlecaj, quando ainda congregava na Igreja Mundial do Poder de 

Deus, deparou-se com sua metodologia de conversão fortemente vinculada a Teologia da 

Prosperidade, elemento característico dessa Denominação, ocasionando assim sua desistência 

em frequentá-la. 

 Nesse contexto de intenso trânsito religioso na família Cruz em Camaçari, é 

importante destacar a opinião de Noslig, que de todos os entrevistados é o único que se 

declara Católico, acerca da influência do Protestantismo na vida desses Calons: 

 
Rapaz, o povo Cigano vem perdendo a identidade já há muito tempo, e... o cara seno 
um Cristão já vai desvirtuar mais ainda a cultura cigana, por que... o povo Cigano 
vive praticamente do comércio e do negócio, e... o negócio, é dois ladrão: quem vai 
comprar e quem vai vender. Se você pegar uma mercadoria de 10, e eu achar 20, é 
claro que vou vender... eu tô vendendo, não tô roubando; e o Crente... em si, ele é 
um Cristão fervoroso e jamais ele vai fazer isso: ele vai atuar numa área de 
comércio. É... a mulher cigana que é um pessoal muito festeiro: usa brinco, usa 
roupa extravagante, maquiagem... já vai sair um pouco da tradição; então de 
qualquer maneira afeta um pouco. (Noslig, entrevista concedida em 18 de novembro 
de 2017).   
 
 

 Em seu entendimento, a conversão às doutrinas das Denominações Protestantes vem 

acarretando uma perda da identidade Calon, e como características principais para demonstrar 

esse fenômeno, lança mão de exemplos que envolvem, por um lado, o principal mecanismo de 

sobrevivência desses sujeitos em Camaçari: o comércio; e por outro, a forma da mulher 

cigana se vestir e se comportar em festas. Desse modo, práticas religiosas que interfiram nos 

negócios e na configuração identitária da mulher Calon estariam adentrando num ambiente ao 

qual as religiões não deveriam: o espaço privado da comunidade. É conclusivo então, para os 

homens Calons de Camaçari, aqui representados pela liderança dos ciganos no município e 

por seu irmão mais velho, que as Denominações Protestantes da localidade funcionam como 

agentes desagregadores de elementos que constituem sua identidade. Em contrapartida, para 
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as mulheres, através das entrevistas de Aruam e Rita, a conclusão é que as Denominações 

locais as reintegraram em esquemas de sentido que haviam sido perdidos nas crises de ordem 

interna da comunidade. Portanto não há consenso, mas duas visões sobre a conversão.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

A trajetória dos Povos Ciganos no Brasil é bastante extensa, e perpassa pela 

necessidade de caracterização de suas origens étnicas, como componentes da temática de uma 

pesquisa que enseje estudá-los. Através de um documento oficial do governo como a cartilha 

Povo Cigano: o direito em suas mãos (2007); e da fonte bibliográfica Ciganos: um povo de 

Deus (1985), é elucidado esse componente importante da identidade étnica das comunidades 

ciganas com o intuito de perceber, posteriormente, como essas diferenças desencadearão 

mudanças contextuais na forma dos indivíduos enxergarem e tecerem sentido ao mundo.  

Os calons ressignificam suas práticas religiosas de formas diferentes das demais 

etnias, visto que em sua trajetória sempre foram sujeitos que precisavam estar interligados as 

sociedades hospedeiras, de alguma forma. Em um período nômade, os contatos se resumiam 

mais ao espaço público do trabalho, sobretudo nas relações comerciais com os jurons. Já em 

um contexto sedentário, as novidades do espaço público, dentre elas as novas doutrinas 

religiosas trazidas pelas Denominações Protestantes, começam a mudar aspectos identitários 

da etnia, geralmente vinculados ao espaço privado da família e do núcleo comunitário.  

 Em Camaçari, através das entrevistas concedidas, podemos concluir que esse trânsito 

religioso entre uma identidade religiosa de característica utilitarista, e a doutrinação que 

algumas Denominações exigem dos Calons, foi evidenciada nas falas de homens e mulheres 

que viveram ambos os contextos: do nomadismo ao sedentarismo. Paralelamente a isso, 

dentro desse bojo religioso, ainda existe um componente importante, a RENECI (Rede 

Nacional de Evangelização de Ciganos). Como uma entidade formada por ciganos 

evangélicos das mais variadas orientações, sobretudo Calons, a RENECI tem como estratégia 

de conversão a valorização dos componentes culturais desses indivíduos como elemento 

primordial. Sendo assim, ao invés de padronizar os Calons, missionários – muitas vezes 

ciganos – ressignificam as práticas doutrinárias, para que estas se tornem acessíveis a esses 

indivíduos, e não o contrário, caracterizando uma busca de universalidade no cristianismo.  

 A conversão religiosa de Calons não é um fenômeno simples, pois possui duas 

vertentes: a da RENECI, e as “convencionais”. Essa diferenciação é importante, pois 

coexistem dentro de uma mesma etnia uma perspectiva de integração e valorização identitária, 

por um lado, e por outro, possíveis perspectivas colonizadoras, isto é, conversões que agridam 

as identidades culturais desses ciganos, transplantando-as pelas novas identidades 

doutrinárias. 
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 Na família Cruz, onde os indivíduos foram selecionados para realizar as entrevistas, os 

convertidos as Denominações Protestantes Assembleia de Deus, e Igreja Congregação Cristã 

do Brasil, o foram por motivações distintas, e em todos os casos houve interferências 

consideráveis na cultura. Desde a sedentarização de seus membros, a família conseguiu 

melhorar substancialmente seu padrão de vida, e juntamente com isso houve, para as mulheres 

entrevistadas, uma perda da união e da coletividade que outrora possuíam. Nesse quesito, 

onde houve uma crise dos esquemas de sentido da cultura, os elementos externos da 

comunidade permitidos as mulheres, tais quais as Igrejas, passaram a agir como suplantadores 

dessa carência, e forneceram bons ambientes de sociabilidade. Para os homens, 

historicamente muito mais atrelados aos espaços públicos, sobretudo no trato com os jurons 

em negociações comerciais, a cosmovisão religiosa desses sujeitos era mais utilitarista, e sua 

conversão é pautada pela Denominação que melhor lhe agrade e que satisfaça seus interesses. 

À medida que a Denominação não atende mais seus requisitos, troca-se de orientação 

religiosa até encontrar outra que tome o lugar da antiga.  

 No caso dos homens então, o que se verifica é que não há, à priori, crise nos esquemas 

de sentido que compõem sua identidade, restringindo as perspectivas religiosas de origem 

externa apenas ao espaço externo, sem influenciar em muitos de seus elementos de cultura. Já 

para as mulheres, a conversão deveu-se a crises existenciais de ordem interna da comunidade, 

a saber, noções de coletividade e integridade familiar e grupal, aspectos caros a estes Calons.  

 Sendo assim, a sedentarização, além de aproximar fisicamente as Denominações 

Protestantes dos Calons de Camaçari, também facilita a atuação destas em suas concepções 

culturais de natureza privada. A partir da ruptura que esse novo cenário de 

contemporaneidade atrelado ao fenômeno da sedentarização trouxe para seus membros, as 

mulheres possuíram papel chave no processo de conversão religiosa, pois elas são as que mais 

vivenciam o espaço privado da comunidade.     
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ORAIS 
 
 
Depoimentos de sujeitos Calons que vivenciaram ou testemunharam o processo de conversão 
religiosa em Camaçari, durante o recorte estudado. São eles Ohlecaj, 61 anos; Noslig, 59 
anos; Roberto, 37 anos; Aruam, 46 anos; Rita, 57 anos; e Rogi, 38 anos.  
 


