


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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Eles são muçulmanos culturais. 

Homens muçulmanos ciganos são circuncidados. 

O Islã entre os ciganos está historicamente associado à vida dos ciganos dentro do Im-
pério Otomano, porque os ciganos muçulmanos eram preferidos no Império Otomano e 
os ciganos muçulmanos se estabeleceram em Rumelia da Anatólia, a maioria dos ciganos 
se converteu ao islamismo sob o domínio otomano. 

No entanto, Evliya Çelebi mencionou em seu livro Seyahatnâme , que Mehmed, o Con-
quistador, depois de 1453, trouxe os Romani muçulmanos de Balat, Didim para Istambul, 
e que eles trabalharam como músicos. 

Do mesmo modo, minorias culturais significativas de ciganos muçulmanos são en-
contradas na Turquia (a maioria vive na Trácia Oriental), Bósnia e Herzegovina, Albânia, 
Montenegro, Kosovo, República da Macedônia do Norte, Bulgária, (nas estimativas de me-
ados da década de 1990, os ciganos muçulmanos no norte da Trácia constituíam cerca de 
40% dos ciganos na Bulgária. (um grupo muito pequeno de ciganos muçulmanos existe na 
região de Dobruja , na Romênia , compreendendo 1% da população cigana cristã do país), 
Croácia (45% da população cigana do país), sul da Rússia , Grécia (uma pequena parte 
dos ciganos muçulmanos concentrados na Trácia Ocidental), Chipre do norte, Sérvia e 
Crimeia . 
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Alguns falam o Romani dos Balcãs, mas 
a maioria fala apenas a língua do país anfi-
trião. 

A maioria dos ciganos muçulmanos de 
língua turca nega a herança romani e de-
clara-se turca. Os ciganos muçulmanos têm 
uma grande influência genética dos turcos. 

Devido à relativa facilidade de migração 
nos tempos modernos, os ciganos muçul-
manos também podem ser encontrados em 
outras partes do mundo. 

Os Ciganos Muçulmanos também usa-
ram a palavra Cigano para si próprios por-
que não a consideraram um termo deprecia-
tivo. 

A cultura cigana muçulmana é baseada 
na cultura do Império Otomano. Sob o do-
mínio otomano, os ciganos cristãos e muçul-
manos foram separados. 

Os ciganos muçulmanos foram proibidos de se casar com os ciganos cristãos. Diferen-
ças significativas entre os ciganos muçulmanos e cristãos surgiram ao longo dos séculos. 

Os ciganos cristãos nos 
Bálcãs não consideram os 
ciganos muçulmanos como 
parte da sociedade romani. 
Os ciganos muçulmanos, 
no entanto, veem a si mes-
mos como os ciganos origi-
nais reais e veem os ciganos 
cristãos como estrangeiros, 
e os chamam de Dasikane 
(servos, escravos).  

Existe uma grande la-
cuna entre os dois grupos 
religiosos.
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Após o colapso do Império Otomano, os ciganos muçulmanos se viram sob dupla dis-
criminação em regiões onde o islamismo era uma religião minoritária, experimentando 
tanto o antiziganismo quanto o sentimento antimuçulmano.

Ciganos muçulmanos também cha-
mados de Religionym e confessionym 
como Horahane Roma (também soletra-
dos como Khorakhane, Xoraxane, Kha-
rokane, Xoraxai, etc.) e são coloquialmen-
te chamados de Roma turcos nos países 
anfitriões. 

São vários Grupos do Horahane 
Roma, batizados com o nome de suas an-
tigas atividades profissionais tradicionais, 
também divididos em grupos sedentários 
e nômades. 



8

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 13 -  CIGANOS NA TURQUIA

VESTIR
As mulheres ciganas muçulmanas usam a bela 

seda Dimije, também conhecida como salvar tur-
co, em casamentos, cerimônias de circuncisão e 
outros festivais. 

Mesmo durante a semana, algumas mulheres 
mais velhas, mas também algumas mulheres mais 
jovens, usam o şalvar.

DANÇA E MÚSICA
Dança do ventre e Romano Horo, Roman Ha-

vaları 8/9 tato são executados, zurna, davul, clari-
netes.
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