


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



3

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 15 - ORIGENS ÉTNICAS



4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 15 - ORIGENS ÉTNICAS

ROM OU ROMA: 
São originários principal-

mente dos países Bálcãs e do Les-
te Europeu. Migraram no século 
XIX para os demais países euro-
peus e as Américas. 

Falam a língua Romani) e 
possuem os subgrupos Kalde-
rash, Matchuai, Lovaria, Curara, 
Rodarj. São devotos de Santa Sara 
Kali.

“Os Rom, vindos principalmente do Leste Europeu e que falam a língua romani. No 
Brasil, encontram-se ciganos dos seguintes subgrupos Rom: 

KALDERASH que se dizem 
“puros”, alguns ainda nômades, traba-
lhando no comércio de carros e as mu-
lheres na quiromancia e cartomancia; 

MATCHUAIA, vindos basi-
camente da Sérvia (antiga Iugoslá-
via), vivem sedentários em grandes 
cidades, não se identificam com o 
vestuário cigano e, na sua maioria, 
sobrevivem de atividades da arte ad-
vinhatória; 
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HORAHANE, de origem turca ou ára-
be, com atividades semelhantes aos Mat-
chuaias. Vivem principalmente no Rio de 
Janeiro e só poucos ainda são nômades; 

LOVARIA, um grupo de poucas pes-
soas que se dedica ao comércio e à criação 
de cavalos e é basicamente sedentário; 

RUDARI, também em número re-
duzido, dedicados ao artesanato de ouro 
e madeira, sedentários e que também vi-
vem basicamente no Rio de Janeiro.” 

CALON (OU KALON, CALOM, 
CALÉ): São ciganos ibéricos, conhecidos 
como gitanos em Portugal e na Espanha. 
Chegaram ao Brasil deportados de Portugal e 
falam a língua Shib Kalé ou Caló, que é uma 
mistura de Romani, Português e Espanhol. 
São devotos de Nossa Senhora Aparecida.

“O Calon, oriundo de Portugal, que fala o dialeto caló, é tradicionalmente nômade, ligado 
ao comércio de cavalos, carros, correntes e artefatos imitando ouro.  As mulheres praticam a 
quiromancia em praças públicas, exibem dentes de ouro e pintas (sinais) no rosto.” 
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SINTI: São mais presentes na Alemanha, 
Itália e França. Vieram para o Brasil no 
fim do século XIX e nas décadas de 1930-
40 fugindo da II Guerra e falam a língua 
Romanês-sintó.  Trabalham geralmente 
com ouro. 

ENCANTARIA
É uma forma de manifestação 

espiritual e religiosa afro-ameríndia, 
praticada sobretudo no Piauí, Bahia, 
Maranhão e Pará. 

Pode estar associada a diversas 
religiões presentes nesses estados, 
como a Pajelança ou Cura, o Terecô 
(Mata ou Encantaria de Maria Bár-
bara Soeira), o Babaçuê e o Tambor 
de Mina.

Diferente da Umbanda, na qual as entidades são es-
píritos de índios, africanos, etc, que desencarnaram e 
hoje trabalham individualmente, na Encantaria, os en-
cantados não são necessariamente de origem afro-bra-
sileira e não morreram, e sim, se “encantaram”, ou seja, 
desapareceram misteriosamente, tornaram-se invisíveis 
ou se transformaram em um animal, planta, pedra, ou 
até mesmo em seres mitológicos e do folclore brasileiro 
como sereias, botos e curupiras. 

Na Encantaria, as entidades estão agrupados em fa-
mílias e possuem nome, sobrenome e geralmente sabem 

contar a sua história de quando viveram na terra antes de se encantarem. Encantaria tam-
bém pode se referir aos lugares onde tais entidades vivem.  
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 ENCANTARIA PIAUIENSE
O Piauí, devido a proximidade com o 

Maranhão, principalmente Teresina, que 
fica na divisa dos dois estados e muito 
próxima da cidade de Codó, recebe muita 
influência do Tambor de Mina e da En-
cantaria Maranhense, além da tradicional 
Umbanda. 

Em Teresina é possível encontrar mais 
de 500 terreiros de cultos afro-brasileiros.

A Encantaria Piauiense é fortemente 
ligada ao catolicismo popular. No Piauí, 
os crentes repetem várias vezes certa quadra rogatória de purificação. Depois o Pai-de-
Santo dança em volta da guma no centro de um círculo formado por todos os dançantes 
que giram em torno de si mesmos da direita para a esquerda em volta do mestre. Cânticos 
são entoados para que algum moço (espírito) se aposse de seu aparelho (filho ou filha-de-
santo) e cante sua doutrina, dançando em transe.

PRINCIPAIS EVENTOS DE 
ENCANTARIA EM TERESINA - PI
LAVAGEM DAS ESCADARIAS DA IGREJA SÃO BENEDITO: 

Todos os anos no mês de novembro, 
integrantes de vários terreiros de Umban-
da, Candomblé e Tambor de Mina, fazem 
o ritual de lavagem das escadarias da Igre-
ja São Benedito no centro de Teresina. 

A igreja foi escolhida por ter um belo 
adro com cruzeiro e escadarias, além de 
ser bem centralizada tendo bastante visi-
bilidade, tendo sido construída por mão 
de obra escrava, e por fim, pelo fato de São 
Benedito ser o padroeiro dos negros. 

A lavagem das escadarias da Igreja São 
Benedito em Teresina geralmente faz par-

te da programação em comemoração ao Dia da Consciência Negra.
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FESTA DE IEMANJÁ EM TERESINA: 
Todos os anos em fevereiro, vários fiéis ocupam 

o antigo cais do Rio Parnaíba no centro de Teresina, 
levando velas azuis, flores brancas, água de cheiro e 
outros presentes para agradar Iemanjá, tida como a 
Mãe d’água (folclore) pelos cultos afro-brasileiros. 

A deusa das águas também é homenageada às 
margens do Rio Poti, na zona nobre de Teresina.

 ENCANTARIA MARANHENSE
No estado do Maranhão, o culto aos en-

cantados é uma parte muito importante do 
tambor de mina (estando ausente apenas na 
Casa das Minas) e do terecô. A encantaria é 
presente em praticamente todo o estado, ten-
do atravessado as fronteiras do Maranhão e 
chegando a estados vizinho como o Piauí e o 
Pará. 

A verdade é que muitas entidades da en-
cantaria de mina do Maranhão já pode ser 
encontrada em tendas de todo o Brasil. Os 
maiores centros de encantaria são as cidades 
de São Luís, Codó, Caxias, e Cururupu, todas 
no Maranhão, e também Teresina (Piauí) e 
Belém do Pará.

No tambor de mina e no terecô, são cultu-
adas diversas divindades de origens diversas, 
tais como africanas (Voduns e certos Orixás), 
católicas (o Deus único, o Espírito Santo e a Virgem Maria) e encantados, que são chama-
dos de gentis (se forem nobres de origem europeia) ou de caboclos (de origem nativa ou 
não, como os “turcos”, reis mouros).

Os encantados do Maranhão estão agrupados em famílias, tem nomes próprios e con-
tam suas histórias de quando viveram na Terra, sendo recebidos em transe mediúnico. 



9

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 15 - ORIGENS ÉTNICAS

Eles dizem que estar encantado é como vi-
ver em um mundo congelado, pois eles vêem 
as coisas acontecerem ao redor, mas ninguém 
pode vê-los, eles estão invisíveis. 

Os lugares onde eles se encontram encan-
tados fazem referências a diversas coisas e lu-
gares do estado como as matas de Codó, o Bo-
queirão, a Pedra de Itacolomi, ilhas e a famosa 
Praia dos Lençóis, onde se encontra o Reinado 
do Rei Dom Sebastião. 

No Maranhão, não necessariamente um 
caboclo é uma entidade indígena. 

PAJELANÇA
No Maranhão, desde me-

ados do século XIX, utiliza-se 
o termo Pajelança (ou Cura, e 
que não deve ser confundida 
com a pajelança cabocla) para 
um sistema médico-religioso, 
com rituais de especialistas 
religiosos negros destinados 
à “cura de feitiço”, na qual se 
cultua e entra em transe prin-
cipalmente com entidades 
não africanas - nobres, como 
Rei Sebastião, princesas e ca-
boclos e outras. No contexto 
maranhense, embora se cos-
tume relacionar a Cura (pajelança de negro ou de terreiro) à cultura indígena, ela mais se 
aproxima do Tambor de Mina.  

No seculo XIX, com a medicina pouco desenvolvida, os pajés eram procurados pela 
população, pois conheciam remédios caseiros, bem como para curar doenças e desman-
char feitiços. 

Com a organização dos serviços médicos, a pajelança foi combatida pelo poder públi-
co. Tornou-se notório o caso de Amélia Rosa, negra alforriada que foi denominada “rainha 
da pajelança”. 
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A primeira pajé negra a ter o nome amplamente divulgado foi presa, em 1876, enquan-
to realizava rituais em sua casa, e condenada a 10 anos de prisão, ao ser processada por 
sevícias em uma escrava que declarou tê-la procurado por problemas de saúde.  

Embora rituais de Pajelan-
ça estejam ausentes na Casa 
das Minas e na Casa de Nagô, 
os terreiros mais antigos do 
estado, muitos curadores e pa-
jés abriram terreiros de Mina, 
já no século XIX e, em espe-
cial, nos anos 1930, para fugir 
da perseguição policial, acusa-
dos de curandeirismo. 

Na década de 60, inicia-
ram também ligações com a 
Umbanda. O pajé pode ser 

também apresentado como “ave de encantado”, assim como se utiliza o termo “cavalo” 
para médiuns. 

Em alguns terreiros, 
se realizam tanto rituais 
de Mina como de Cura ou 
Pajelança, em um ritual 
público festivo chamado 
de Brinquedo de Cura. 

No ritual, o pajé uti-
liza um penacho de ara-
ra na mão e um maracá, 
tocado por ele durante as 
cerimônias, com canto e 
dança, dando passagem a 
grande número de entida-
des, com uma pluralidade 
de transes (no que tam-
bém difere do que ocorre 
no Tambor de Mina). Em 
Cururupu, esses rituais de 
Cura são conhecidos como Tambor de Curador. 

É dito que os encantados que participam das duas “navegam nas duas águas”, sendo a 
Mina classificada como “linha de água salgada” e a Cura/Pajelança como “linha de água 
doce”. Em Codó, no terecô, os encantados pertenceriam à “linha da mata”.
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FAMÍLIAS DA ENCANTARIA
FAMÍLIA DO LENÇOL: Encantada na Praia dos Lençóis, composta por reis, rainhas, 

príncipes, princesas e outros nobres e gentis, como Dom Sebastião, Dom Luís, Dom Ma-
noel, Rainha Bárbara Soeira; 

FAMÍLIA DO CODÓ: Família que veio beirando o mar até chegar nas matas de Codó, 
composta por negros, caboclos selvagens e vaqueiros, e têm como líder Légua-Boji;

FAMÍLIA DA TURQUIA: Agregada a Família do Lençol, é composta por nobres de 
origem turca, cuja encantada mais famosa é Dona Mariana.

FAMÍLIA DA BANDEIRA: Composta por guerreiros, bandeirantes, caçadores e pes-
cadores, chefiada por João da Mata Rei da Bandeira.

FAMÍLIA DA GAMA: Composta por nobres e fidalgos orgulhosos, como Dom Mi-
guel da Gama, Rainha Anadiê, Baliza da Gama, Boço Sanatiel;

FAMÍLIA DA BAHIA: Composta por caboclos farristas que se assemelham aos exus 
e pombagiras;

FAMÍLIA DE SURRUPIRA: Composta por índios selvagens e feiticeiros, como Vó 
Surrupira, Índio Velho.
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CODÓ - Capital da Feitiçaria

Cidade maranhense mais acessível através de Teresina no Piauí. A fama de Capital da 
Feitiçaria ou da magia negra surgiu porque antes dos primeiros terreiros, havia em Codó, 
afamados feiticeiros que aceitavam dinheiro para fazer trabalhos de vingança e também 
conceituados rezadores e raizeiros que praticavam curas. 

Depois com o surgimento dos terreiros, virou local de peregrinação de políticos em 
busca de auxílio para suas posições e governos. Logo, a quantidade de terreiros cresceu 
muito, o que ajudou ainda mais na fama da cidade. 

Em Codó, a pratica desses cultos espirituais é denominada de Encantaria de Maria 
Bárbara Soeira, ou Terecô, como também é mais conhecido em Teresina e outras cidades 
do Piauí.  As entidades mais conhecidas na região de Codó são as da família do Seu Légua 
Boji Buá da Trindade.

PONTO CANTADO DE ABERTURA NA ENCANTARIA

“Eu vou chamar pelo meu povo para trabalhar
Maria Bárbara Soeira já vem beirando o mar
Ela vem beirando o mar... Ela vem beirando o mar
Maria Bárbara Soeira já vem beirando o mar”
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ENCANTARIA PARAENSE
Na região amazônica, a crença nos encantados está difundida em grande parte da re-

gião. O encantado é um elemento central da pajelança cabocla, que teve forte influência 
ameríndia e, posteriormente, influência negra, dando origem ao babaçuê. Na ilha de Ma-
rajó, seres encantados como o boto, a cobra grande, iara, vitória régia, sereias, matintas, 
estão intimamente ligados aos elementos da natureza como o mar, baías, rios, furos, es-
treitos, lagos, igarapés, igapós, campos inundados como representações das moradas dos 
encantados. 

No final do século XIX, o Tambor de Mina chegou ao Pará, vindo do Maranhão, com 
a fundação de terreiros como o Terreiro de Tambor de Mina Dois Irmãos. 

Como exemplo de encantaria no Pará, está o culto às Três Princesas Turcas: Princesa 
Mariana, Princesa Erondina, Princesa Jarina, de origem moura e que teriam se “encanta-
do” na ilha dos Lençóis.



14

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS  - AULA 15 - ORIGENS ÉTNICAS


