


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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GHAWAZEE
A Dança das Ghawazee tem origem 

no Egito e foi inspirada pelos Ciganos 
(Nawar) que por lá passaram em sua tra-
jetória para o mundo. 

São originárias do sul da Índia. Nes-
se país, há diversas danças populares, as 
danças são religiosas ou sazonais, porém 
as ghawazee também faziam uso da dan-
ça como forma de sustento de sua tribo. 

Para conseguir identificar o perfil 
da dança ghawazee é preciso observar a 
origem dos ciganos. Todos os ciganos do 
mundo têm origem na Índia. As tribos ci-
ganas originais deixaram aquele país no 
século V em busca de trabalho. 

Partiram para o Ocidente através do 
Afeganistão e da Pérsia, e se dividiram 
pelos rios orientais do Mediterrâneo. Al-
guns se dirigiram para norte e foram até 
a Europa, passando pela Turquia (lá as 
ghawazee eram chamadas zinganee ) e outros subiram pela costa sul até o Egito.

A princípio sabemos 
que a tradição da dança 
ghawazee era com snujs. 
Com o tempo e com as via-
gens, incorporaram novos 
elementos, pois a sua dança 
era utilizada como entrete-
nimento e de uma maneira 
comercial, portanto para 
atrair o público deveria ser 
bem criativa. 

As dançarinas ghawazee 
começaram a utilizar em sua dança o lenço e a bengala. A música e a dança são elementos 
essenciais de sua cultura.
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Em meados de 1830, se deu a máxima disseminação da dança das ghawazee, suas 
danças eram a melhor diversão de uma festa, porém Mohammed Ali governante do Egito 
proibiu a dança em público, e as que não cumpriam a nova lei eram expulsas do Cairo e 
mandadas para Esna.

Normalmente dançam em eventos abertos, populares, ao longo dos rios, nos subúr-
bios da cidade, mercados e vilas. Usam roupas bem típicas e combinações específicas de 
movimentos de quadris, bem repetitivos, e na maior parte das vezes, acompanhados de 
snujs ou bastão, num ritmo regular e constante.

Ghawazee é o plural de Ghaziya, muito famosas dançarinas femininas, principalmente 
no Alto Egito, na região de Luxor, atualmente. Ghawazee significa “invasora do coração”, 
como de fato, os ciganos têm vivido como um povo à parte, fora das cidades e da socieda-
de. Os homens atuam como músicos ou gerentes do evento.

As ghawazee, além da dança, eram cantoras, utilizavam-se da arte divinatória em con-
cha, areia e taça, realizavam partos, sabiam tocar variados instrumentos, adornavam ho-
mens e mulheres com pinturas de tatuagens e eram contadoras de histórias. 
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Além disso, participavam com suas destrezas, em 
cortejos de noivos, casamentos, animavam festas de 
aniversário e nascimentos.  Elas andavam em grupos, 
pintavam o rosto e os olhos, adornavam-se com pulsei-
ras, brincos e colares.

Sua dança diferenciava-se pelo demasiado uso de 
movimentos grandes, cadenciados e marcados das an-
cas e pela ginga do corpo. Os braços sinuosos, ondula-
ções e o deslizar da cabeça para as laterais são comuns 
nas danças indianas, persas, turcas e árabes, mas a dan-
ça árabe diferencia-se pela constante e complexa movi-
mentação das ancas.

“No flme Latcho Drom, retratando a trilha dos ciga-
nos, podemos ver no local do oásis situado no delta do 
Nilo um grupo de nômades onde as mulheres, embora 
com diferentes trajes das originais ghawazee, apresentam uma dança que tem como carac-
terísticas, as batidas laterais de quadril, movimentos incrivelmente largos, fortes e soltos. 

Essas batidas de quadril são marcadas por batidas de um dos pés no chão.” As ghawa-
zee costumam manter uma vibração constante nos quadris.

SÃO CARACTERÍSTICOS 
OS SEGUINTES PASSOS:

1- Percutir o pé (planta inteira) no chão durante as ba-
tidas laterais;

2- Acento forte para a lateral seguido de shimmy;

3- Shimmy em triângulo;

4- Saltinhos para trás como nas danças libanesas;

5- Movimentos de braços em círculo - no alto da cabe-
ça ou na região do ventre;

6- Twist com acento diagonal;

7- Encostar-se uma na outra, pelas costas enquanto 
dançam.

8- Também praticavam algumas artes circenses, como 
equilibrar as bengalas na cabeça, nos quadris e no busto.
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Yousef Mazin, muito co-
nhecido como o mais famo-
so pai de Ghawazee, morava 
perto dos templos de Luxor 
e contava que sua tribo ori-
ginariamente veio da Persia. 

Ele reconhecia que fo-
ram banidos de suas terras 
por causa principalmen-
te da péssima reputação e 
comentava que encorajava 
suas filhas e filhos a tornarem-se artistas para poderem manter-se no Egito.

Khairiyya Mazin, uma das últimas autênticas Ghawazee a atuarem no Alto Egito, ainda 
faz shows e ministra aulas. Ela mora em Luxor e dedica-se a manter a tradição da Dança 
das Ghawazee no Egito.
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