


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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O BAILADO CIGANO E AS 
INFLUÊNCIAS DO ORIENTE

Durante muito tempo, a maioria dos ciganos era nômade. Muitos viajavam pelo desejo 
de conhecer novos lugares ou fazer novos negócios. 

Outros tantos eram obrigados a 
fugir devido às perseguições que ha-
via contra esse povo, e procuravam 
locais mais pacíficos. O fato é que, aos 
poucos, os ciganos se espalharam pelo 
mundo, e em cada lugar aprendiam 
algo novo e misturavam à sua cultura. 

E assim, os ciganos chegaram ao 
mundo árabe por volta do século IX. 
Dessa época, encontramos registros 
da presença dos ciganos na região do 
Irã, onde permaneceram por muito 
tempo. 

Outro grupo foi para o norte da 
África, chegando até a Espanha. Mui-
tos desses ciganos tornaram-se mu-
çulmanos e aprenderam costumes e 
danças árabes, mas mantendo tam-
bém o seu estilo.

O bailado cigano árabe tem como 
principal elemento A ÁGUA, que rege 
nosso ventre e, por isso, nesse bailado 
fazemos muitos movimentos de qua-
dril. 

Assim, os cintos de moeda são 
muito apropriados, pois deixam a 
barriga adornada e fazem um som es-
pecial.
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MAS NÃO HÁ SÓ ELEMENTO 
ÁGUA NO BAILADO CIGANO ÁRABE.

O ELEMENTO TERRA está presente nos movi-
mentos em que o peito dos pés tocam o chão e fazem a 
conexão.

O ELEMENTO AR é celebrado nas danças com véus, 
que voam pelo ar, trazendo mais mistério ao bailado.

E não poderia faltar também o ELEMENTO FOGO, 
que aparece nas danças que misturam a influência árabe 
com a influência espanhola. 

Isso ocorreu, quando os árabes chegaram na região 
da Andaluzia, na Espanha, entre os séculos VII a IX, levaram também seus conhecimentos 
que se misturaram aos dos ciganos. 

E desse bailado gitano mouro, nasceu a zambra, que com muita graça traz a sensuali-
dade das danças orientais e a força das danças espanholas.

De tudo, o que mais me encanta nos bailados ciganos com influência oriental são os 
movimentos ondulares… como a água, como o idioma árabe, como a música árabe.
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