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Formação: “Tsara Gitana” 
Fundamentação, Segredos e Iniciatica 
 
Tópicos 
Cultura – Diáspora (surgimento dos ciganos no 
mundo). 
Clãs Árabes e Espanhois e suas subdivisões. 
Costumes Domésticos (diferenças entre 
Tchaorrôs e Djullis) 
O Mundo Espiritual na Vida dos Ciganos 
Exercicio da Mediunidade (como trabalhar com 
os seus ciganos). 
Mediunidade dentro da Barraca (incorporação e 
mediunização). 
Preparação dos Participantes e Devoção a Santa 
Sara de Kali 
Khértia Drom para Espiritualistas 
Abertura da Tsara 
Hierarquia e Estrutura 
Responsabilidades 
Potes indispensáveis 
Sociedades Secretas (Masculinas e Femininas) 
Segurança e Fundamentos da Tsara 
Seguranças dos médiuns e Consulentes. 

http://olhosdehorus.files.wordpress.com/2010/01/image0012.jpg
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Avém Vurdakie Rrhomá (Tradicional Roda 
Cigana) 
Desenvolvimento dos Médiuns 
Fechamento da Vourdakie 
Trabalho Astral – Atendimento Espiritual 
Kepukauta – Passagem dos Cargos no trabalho 
espiritual. 
Conhecendo o “Roti Diena”  
(Rito de Passagem de Recebimento de Cargo) 
Recebendo a Tsara dos Ciganos Rati  
Força Elemental dos Acampamentos. 
 
No final do curso, Rito Roti Diena ( Rito de 
Passagem para receber o Cargo Cigano), para 
que os alunos recebam os fundamentos do 
Cargo e da Tsara Gitana, de seus ciganos 
espirituais para poderem trabalhar 
espiritualmente na pura força dos mais 
autênticos ritos dos acampamentos ciganos do 
astral com a sabedoria das Kumpanias 
Evorianas. 
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Identificado Raízes 
A história dos ciganos, que hoje são cerca de 12 
milhões espalhados pelo mundo inteiro, não é 
tão colorida quanto eles: teve diáspora, 
perseguição, escravidão e genocídio.  
 
Os ciganos – termo genérico para designar 
grupos que se autodenominam rom, calon e 
sinti, entre outros – podem ser encontrados em 
várias partes do mundo, divididos em culturas, 
religiões e línguas diferentes. Alguns têm o 
dialeto, a profissão ou apenas a opção pela vida 
itinerante.  
 
O que todos os cerca de 12 milhões espalhados 
pelos cinco continentes têm em comum é uma 
longa história pautada pelo preconceito. Que 
continua ainda hoje.  
 
Pouco se sabe sobre a origem dos ciganos – 
que, assim como quase tudo que diz respeito a 
eles, está marcada por fantasias.  
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Alguns dizem que eles descendem de egípcios 
do tempo dos faraós. Outros, de uma região 
conhecida como “Novo Egito”, na Grécia – daí a 
palavra “cigano”, que vem de “egipciano”. Essa 
história, contudo, é totalmente descartada por 
estudiosos do assunto. Para eles, os ciganos 
teriam vindo do Paquistão e do norte da Índia, 
nos atuais Rajastão e Punjab. A maior prova 
disso vem de estudos lingüísticos.  
 
O romani, a língua falada por eles, possui 
grandes semelhanças com o hindi, falado na 
Índia. Dali, um grande contingente teria partido 
em uma espécie de diáspora. Ainda hoje 
existem comunidades ciganas na Ásia, assim 
como nos locais por onde passaram até chegar à 
Europa, como o Oriente Médio e norte da 
África. “Por que e quando eles deixaram a Índia, 
quais foram os grupos que fugiram e como se 
relacionavam entre eles ainda é tema de debate 
entre os estudiosos”, diz David Nemeth, 
professor de Geografia e Planejamento da 
Universidade de Toledo, em Ohio, nos Estados 
Unidos, especialista em povos nômades. 
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“Alguns dizem que todos deixaram a Índia de 
uma vez, há mil anos. Outros dizem que eles 
foram saindo gradualmente.” 
Um problema, de acordo com os especialistas, é 
falar dos ciganos como se eles fossem um grupo 
racial, um povo.  
 
“A explicação da origem indiana dos ciganos dá 
a falsa impressão de que eles são um grupo 
fechado, constituído como uma unidade isolada 
na Índia e que viajou mantendo essa 
integridade”,  cuja pesquisa de doutorado na 
Universidade de São Paulo é sobre ciganos de 
São Paulo. Na verdade, eles apresentam uma 
grande mistura.  
 
O estudo lingüístico aponta uma provável data 
em que a maior leva de ciganos teria deixado 
seu território de origem: meados do século 11. 
Há outras teorias para o movimento dos 
ciganos. Alguns especialistas supõem que eles 
pertençam a um antigo grupo de viajantes que 
nunca parou de se deslocar.  
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Outros, que eram grupos sedentários forçados a 
deixar a Índia devido à expansão de outros 
povos. Também não se descarta que eles eram 
párias expulsos de suas terras. 
 
Tudo isso é suposição por causa da falta de 
relatos escritos sobre o assunto. Os ciganos 
mantêm sua história através da tradição oral – e 
muito do que se passou entre eles foi perdido. 
Segundo Isabel Fonseca, autora de Enterrem-me 
em Pé – A Longa Viagem dos Ciganos, o primeiro 
documento escrito que menciona os ciganos é 
um contrato de compra e venda do século 10. 
Mais tarde, monges relatam sobre os 
“atsiganoi”, povo itinerante de adivinhos e 
ventríloquos que visitou. 
 
Os grupos começaram a percorrer com maior 
assiduidade certas regiões, e acabaram 
adotando a língua e a religião delas. Mas sem 
perder seus próprios costumes e língua. 
Perseguição e caça - Dessa mesma época já 
datam os primeiros registros de perseguições 
contra os ciganos.  
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Em 1471, leis contra eles foram aprovadas na 
Suíça. Na península Ibérica, a chamada 
Reconquista Cristã, em 1492, significou não 
apenas a expulsão de árabes e judeus, mas de 
ciganos também. No século 16, os ciganos 
também foram expulsos da França, durante o 
reinado de Luís XII, e da Inglaterra, pelo rei 
Henrique VIII. Mais tarde, Elizabeth I fez pior: 
durante seu reinado, entre 1558 e 1603, uma lei 
tornava ilegal ser um cigano. Isso quer dizer que 
a pessoa era condenada à morte simplesmente 
por ser filha de pais ciganos. “Eles se tornaram 
os últimos bodes expiatórios dos males sociais 
da sociedade do período Tudor” 
 
A perseguição nos Bálcãs foi ainda mais aguda. A 
partir do século 13, os ciganos foram vistos 
como estrangeiros que não eram bem-vindos. 
Acabaram escravizados. A libertação ocorreu 
apenas em 1864. Na Romênia não foi diferente: 
os ciganos foram feitos escravos lá até o século 
19. Em 1445, o príncipe Vlad Dracul, da Valáquia 
(antiga província da Romênia), escravizou em 
seu país cerca de 12 mil pessoas da Bulgária.  
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Essa gente, de acordo com registros da época, 
“parecia egípcia”. Vlad Dracul, apenas a título de 
curiosidade, é pai do príncipe que ficou 
conhecido pela alcunha de Drácula. A partir do 
século 16, países como Suíça, Holanda e 
Dinamarca, passaram a promover o que ficou 
conhecido como “caçada aos ciganos”.  
 
Ela funcionava mais ou menos como uma 
caçada a raposas mesmo, quase um esporte. 
Não era preciso o sujeito ter cometido crime 
algum para ser aprisionado ou morto como um 
animal. Recompensas e honras eram prestadas 
aos que participavam das caçadas.  
 
Na Dinamarca, por exemplo, uma grande caçada 
foi marcada para o dia 11 de novembro de 1835. 
O resultado foram  260 homens, mulheres e 
crianças presos ou mortos. 
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Preconceito 
Alguns pesquisadores acreditam que a origem 
do preconceito contra as comunidades ciganas 
esteja relacionada com as profissões com as 
quais eles ganhavam a vida.  Várias lendas 
populares pipocaram na Europa na Idade Média.  
 
Uma delas é a de que o ferreiro que fez os 
pregos colocados em Jesus na cruz era cigano. 
Jesus então teria amaldiçoado todos os ciganos 
com uma vida de vagância. Aliás, é o 
nomadismo o fator apontado como o principal 
motivo da desconfiança que vários povos 
alimentaram contra eles.   
 
A necessidade de deslocar-se pela lunga drom – 
ou “longa estrada”, em romani – , geralmente 
em coloridas caravanas, fez com que os ciganos 
tivessem um contato mínimo com o mundo 
gadjikane – “não-cigano”.  
 
Assim, o grupo continuaria com seu estilo de 
vida. A história da polonesa Papuzsa (“boneca” 
em romani) é prova de que muitos grupos 
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temem que seu modo de vida seja alterado pela 
revelação de seus costumes.  
 
A partir do fim do século 18, com a ascensão do 
capitalismo industrial e a rápida urbanização, o 
que era visto como uma diferença apenas 
cultural passou a ser visto como um 
comportamento motivado por uma questão 
racial.  
 
O racismo culminou com a Segunda Guerra 
Mundial. Além de judeus, homossexuais, 
comunistas e opositores do regime, os nazistas 
também perseguiram implacavelmente os 
ciganos. 
 
Até 1972, o governo suíço tomava crianças 
ciganas de seus pais para serem criadas por 
famílias não-ciganas. A maioria deles, 8 milhões, 
ainda vive na Europa. É a maior minoria sem 
país do continente. A partir de 1989, 
começaram a surgir partidos políticos ciganos, 
que tentam reverter políticas discriminatórias.  
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Atualmente, há programas de televisão falados 
na língua romani na Romênia e na Macedônia. 
Se, por um lado, isso pode ser um fator que 
ajude a diminuir o preconceito em alguns locais, 
por outro pode também significar a absorção 
dos ciganos pela cultura gadjikane.  
 
Ciganos pelo mundo 
A relação entre os vários grupos ainda não é 
conhecida. Há diversos grupos de ciganos 
espalhados pelos cinco continentes. Abaixo 
estão os principais. Muitos falam uma língua 
próxima, o romani (ou romanês) – com muitas 
palavras emprestadas de línguas locais.  
 
Grupos que vivem no Brasil, por exemplo, 
dizem: “Vamos pinhá o paim”. Querem dizer: 
“Vamos beber água” – a estrutura é a do 
português, mas com palavras em romani. 
Grupos de viajantes, como artistas circenses, 
são confundidos com os ciganos por serem 
nômades. 
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Os rom, ou roma, têm origem não-ibérica e são 
o grupo mais numeroso. Tanto que possui 
subgrupos, como os kalderash, matchuara, 
lovara e tchurara. Podem ser encontrados na 
Europa (especialmente nos Bálcãs), nos Estados 
Unidos e no Brasil. “Muita gente confunde os 
roma com os romenos. Há ciganos romenos, 
mas nem todo romeno é cigano”. 
  
JK era cigano - Bisavô do presidente brasileiro 
chegou aqui no século 19. A história dos ciganos 
no Brasil se confunde com o início de nossa 
colonização. Segundo o geógrafo Rodrigo 
Teixeira Corrêa, autor de História dos Ciganos no 
Brasil, o primeiro registro é de 1574, quando o 
comerciante João Torres, sua mulher e seus 
filhos foram expulsos de Portugal para cá.  
 
A maioria dos que aqui chegaram veio da 
península Ibérica, mas os que imigraram mais 
recentemente, no século passado, vêm da 
Europa Oriental.  
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No século 16, os ciganos degredados se 
instalaram principalmente na Bahia.  
O comércio é a principal atividade ligada a eles 
até hoje.  
 
Há registros, do século 18, da presença de 
comunidades nômades em Minas Gerais – mas 
apenas dão conta de problemas em que eles se 
envolviam, como roubos e brigas. Em Minas, 
mais precisamente em Diamantina, viveu a 
família do mais ilustre descendente de cigano do 
país.  
 
O primeiro cigano não-ibérico a aportar no 
Brasil foi Jan Nepomuscky Kubitschek, no século 
19. Reconheceu o sobrenome? Seu bisneto, 
Juscelino, assumiu a presidência do país em 
1956. 
 
Vários ciganos, como ele, deixaram a vida 
nômade, mas há milhares que ainda vivem 
dessa forma nos grandes centros urbanos. Há 
entre eles artistas circenses e comerciantes – e, 
claro, mulheres que lêem a sorte.  
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Não há fontes seguras nem censo sobre o 
número de ciganos no Brasil – acredita-se que 
haja cerca de 600 mil. Assim como em outros 
países do mundo, o principal problema da 
comunidade é a documentação. Aqueles que 
não possuem endereço fixo têm problemas para 
conseguir acesso a serviços públicos.  
 
 


