


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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A realização do 1º Congresso Mundial Romani foi o resultado da internacio-
nalização dos debates sobre questões políticas e sociais relacionadas aos povos ci-
ganos.  Essas discussões foram encabeçadas por parte de uma elite intelectualizada 
que havia sido socializada e formalmente educada dentro dos grupos maioritários 
dos países onde viviam, mas sentiam-se como integrantes dos povos ciganos.

De acordo com a literatura especializada, calcula-se que pessoas de 14 diferen-
tes países estiveram reunidas em Londres no 1º Congresso Mundial Romani. 

O evento foi realizado para discutir problemas enfrentados cotidianamente 
por populações ciganas ao redor do mundo, bem como estratégias e desafios a 
serem enfrentados por essas comunidades.

O Primeiro Congresso 
Mundial Romani

Movimento Social dos Romani e a questão cigana. Foto: Blake, I.
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NO CAMPO SIMBÓLICO, 
TRÊS DECISÕES IMPORTANTES FORAM 
TOMADAS NESSE CONGRESSO: 

1º - A adoção de uma bandeira para representar a população romani; 

2º - A escolha de um hino – Gelem, Gelem (em português “eu fui, eu fui”); 

3º - A decisão de que a palavra mais adequada para representar as populações 
conhecidas como ciganas seria roma (singular rom, adjetivo romani).

Todos esses três elementos são relevantes na organização do nacionalismo romani. 
Contudo, a questão da autodenominação é a mais complexa e aquela com mais significa-
dos sociais.  

Em português, costuma-se utilizar a palavra cigano para se referir à população que em 
inglês é conhecida por gypsy, em romeno țigan, em alemão zigeuner, em espanhol gitano 
etc. 

Esses gentílicos têm duas origens diferentes. Cigano, țigan e zigeuner desenvolveram-
-se a partir da palavra do grego antigo atsinganoi e que significava algo próximo de ‘aqueles 
que não devemos tocar’ ou ‘aqueles nos quais não se toca’ – o que já deixa claro o precon-
ceito sofrido por essa população. 

Por razões históricas não muito claras, migrantes vindos do leste eram assim nomea-
dos dentro do Império  Bizantino. 

Gypsy e gitano têm uma origem diferente, apesar de também estarem conectadas ao 
mesmo período.
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O uso desses termos está conectado com uma cidade portuária movimentada conheci-
da como Pequeno Egito, situada no que hoje corresponde ao sul da Grécia. Como era uma 
cidade comercial, tornou-se um espaço de oportunidade para migrantes e, assim, popula-
ções que do leste da Europa ou da África buscavam se estabelecer na cidade. 

Quando partiam para outros lugares na Europa, estas pessoas passaram a ser comu-
mente chamadas de egípcios. Tanto o termo egípcios quanto atsinganoi foram adaptados 
às línguas locais ao redor da Europa e evoluíram para as palavras que conhecemos hoje.

Contudo, essa palavra não era usada pelos nomeados. Eles não escolherem ser cha-
mados assim.  Por ser uma nomeação exterior à população cigana, o 1º WRC decidiu que 
a palavra roma (que significa homem ou marido em língua romani) como denominação 
correta para (quase) todas as populações conhecidas como ciganos ao redor do mundo.

A questão da melhor palavra para denominar os “povos ciganos” pode parecer peque-
na, mas ela é parte de um processo complexo que envolve a requalificação socioeconômica 
e política de toda uma população – ou das várias populações que são geralmente vistas 
como um grupo único quando observadas ‘de fora’. 

Por meio da auto nomeação e, consequentemente, da reescrita da sua historiografia e 
da reinterpretação de suas práticas culturais, essas comunidades vão reivindicar seu prota-
gonismo e autodeterminação.
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AS ORIGENS DO MOVIMENTO SOCIAL ROMANI

As origens do movimento social romani são antigas. É possível dizer que a combina-
ções de três contextos históricos e sociais serviram como motor para o estabelecimento 
dos movimentos sociais romani.

O primeiro contexto histórico diz respeito ao legado político-social do Império Oto-
mano. Pode-se encontrar os registros mais antigos de organizações sociais ciganas na re-
gião dos Balcãs por volta do fim do século XIX. 

Diferentemente do que acontecia em outras localizadas da Europa, a população cigana 
que vivia no território otomano era considerada parte integrante da sociedade e lutava, 
como qualquer outra minoria, pelo seu espaço de participação política, não existindo uma 
repressão sistematizada à sua identidade étnica. 

Desse modo, dentro do Império Otomano e em regiões sobre forte influência oto-
mana, essas populações ciganas sempre viveram em pelo menos dois níveis: tanto como 
uma comunidade étnica separada e reconhecida, quanto como parte da sociedade como 
residentes e cidadãos.

O resultado é que entre 1905 e 1939 existem registros da fundação de 27 organizações 
ciganas na região, sendo 12 na Bulgária, nove na Romênia, cinco na Iugoslávia e uma na 
Grécia. 
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Depois de 1945, outras cinco organizações surgiram na Bulgária, um dos poucos paí-
ses europeus onde os ciganos não foram perseguidos e mortos. 

Havia, deste modo, um contexto favorável à politização das populações romani local-
mente nos Balcãs, tanto pela existência histórica de certo nível de liberdade política quanto 
porque havia uma consciência étnica entre esses grupos, ao menos em parte deles.

A esse contexto será somada a chegada da experiência socialista aos países balcânicos 
(com exceção da Grécia). O socialismo no Leste Europeu é um segundo elemento que nos 
ajuda a compreender a realização, em 1971, do 1º Congresso Mundial Romani.

Após a chegada de Stalin 
ao poder na URSS, o seu pon-
to de vista sobre nacionalismo 
e minorias nacionais confun-
diu-se com a política de Esta-
do e espalhou-se pelos outros 
Estados socialistas formados 
depois da 2ª Guerra. 

Stalin escreveu que na-
ções eram constituídas de 
uma comunidade de pessoas 
com língua comum, territó-
rio demarcado, vida econô-
mica e cultura comum. 

Enquanto três dos quatro 
elementos citados podem, em 
diferentes níveis, ser encontra-
dos em meio à população ciga-
na, não existem territórios espe-
cíficos ao quais estas populações 
estejam atreladas. Eles viviam 
em praticamente todos os países 
da Europa naquele momento – e 
ainda vivem.

Desse modo, os povos ci-
ganos não foram vistos como um grupo nacional/étnico e sim como parte integrante da 
sociedade onde viviam, tendo como principal característica identitária o de serem parte 
da massa proletária. 

Dependendo do momento e da região, ciganos enfrentavam ou uma política repressiva 
com relação as suas expressões culturais ou eram simplesmente ignorados nesse aspecto. 
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O não reconhecimento da etnicidade cigana teve um contra efeito que foi, de certa 
forma, positivo. Qualquer tipo de discriminação por motivos étnicos era proibido dentro 
da Cortina de Ferro – não se afirma aqui que o racismo não acontecia, mas que era suma-
riamente proibido – porque todos deveriam ser iguais. 

Assim, ciganos conseguiram alcançar níveis mais altos de educação formal nos países 
chamados socialistas do que no oeste europeu.

Apesar deste esforço estatal socialista para desconectar esses indivíduos de seu perten-
cimento étnico durante anos, foram essas pessoas com ascendência cigana e formalmente 
educadas que, a partir da década de 1960, começaram a requalificar a historiografia e o 
status político romani. 

Não parece coincidência, deste modo, constatar que grande parte da elite intelectual 
romani envolvida no 1º WRC tem conexão com os países europeus que viveram a experi-
ência da economia socialista de influência soviética.

No Dia Internacional dos Romani, um apelo à coragem e clareza para compreender 
a antiga “questão cigana”. Fonte: Jovanovic, Ž.
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Por fim, o terceiro contexto histórico para compreender a realização do evento de 1971 
foi a violência a que foram submetidos os povos romani durante o regime nazista.

Menos discutido e, por isso, menos conhecido que o assassinato de judeus durante a 
Segunda Guerra Mundial foi o genocídio cigano durante o conflito. 

Algumas fontes, sendo a mais importante delas professor Ian Hancock, afirmam que 
proporcionalmente o assassinato de ciganos em campos de concentração foi tão grande 
para a população cigana como o de judeus para a comunidade judaica. 

No entanto, como o método de perseguição, a forma do genocídio e mesmo os regis-
tros a respeito dos povos ciganos antes da guerra são diferentes, é praticamente impossível 
chegar a um número fixo. 

Certo é que, diferentemente do caso judeu, não houve o reconhecimento do genocídio 
depois da Guerra, como também não houve reparações simbólicas e/ou financeiras até 
meados da década de 1990. Apenas em 2001 o Memorial sobre o Holocausto localizado em 
Auschwitz inaugurou um espaço abordando a história cigana.

Na década de 1960, Vanko Rouda fundou o Comitê Internacional Cigano (Internatio-
nal Gypsy Committee/IGC) e, entre os seus principais objetivos, estava: conseguir levantar 
reparações financeiras pelos crimes de guerra cometidos contra ciganos, dinheiro esse que 
deveria ser manuseado ou pela UNESCO ou pelo Governo Indiano. 
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O IGC foi a principal organização responsável pela realização do 1º WRC em 1971. 
Uma das comissões criadas durante o congresso estava voltada para discutir crimes de 
guerra, que acabou por se reunir pela primeira vez em 1972 sob o nome Comissões sobre 
Crimes de Guerra e Problemas Sociais do Congresso Mundial Romani (Social and War 
Crimes Commissions of the World Romani Congress).  

O principal agente agregador das elites intelectuais romani na década de 1960 foi jus-
tamente a discussão sobre o Baro Porrajmos ou Samudaripen (palavras em língua romani 
para representar o genocídio). 

Em outras palavras, em meio a uma população culturalmente plural, geograficamente 
espalhada e com diferentes necessidades sociais e políticas, o debate sobre o reconheci-
mento do genocídio durante a 2ª Guerra Mundial serviu como elemento comum que aca-
bou por reunir essa elite intelectual e ativistas romani e/ou simpatizantes.

Por fim, ainda que a Comissão criada em 1971 não tenha tido papel direto nas futuras 
restituições financeiras e simbólicas do genocídio, foi um importante primeiro passo que 
ajudou no reconhecimento da IRU por organizações internacionais.
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O LEGADO DO CONGRESSO DE 1971 
E A QUESTÃO CIGANA

O congresso de 1971 abriu espaço para uma organização internacional dos vários gru-
pos que já trabalhavam com a causa cigana ao redor da Europa.  A partir dali, os ativistas 
romani passaram a ser reconhecidos pelo Conselho da Europa (1972) e, depois da criação 
oficial da IRU em 1978, pela Organização das Nações Unidas (1979).

Apesar de não ter conseguido se conectar de forma efetiva com as comunidades ciga-
nas, essa elite intelectual romani e esses ativistas seguiram como principal interlocutores 
em nome dessas populações até que, com o fim do socialismo, os chamados de “Doadores 
Ocidentais” puderam chegar ao leste europeu. Com a injeção de financiamento e perícia 
fizeram com que organizações locais crescessem em importância política.

A partir dos anos 2000 a paisagem muda novamente com a ascensão de países do leste 
Europeu à União Europeia, trazendo certa centralização das discussões sobre a os povos 
roma à Bruxelas, com a fundação do Fórum Europeu de Viajantes e Roma (European 
Roma and Travellers Forum/ERTF) em 2004. 
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Não conseguindo superar a distância entre a realidade local e a elite intelectual/ativis-
tas o ERTF foi caindo em força política, a IRU passou a enfrentar crises internas e até uma 
separação em dois grupos (durante alguns anos houve duas IRU, ambas considerando-se 
a única e verdadeira) e as iniciativas financiadas pelo dinheiro ocidental novamente volta-
ram a crescer em relevância.

O último capítulo dessa história, até agora, foi a fundação do Instituto Romani Euro-
peu de Artes e Cultura (European Roma Institute of Arts and Culture/ERIAC) em 2016, 
baseado em Berlim e com apoio da União Europeia e suporte financeiro do milionário 
George Soros. Nesse contexto, a IRU se reinventou em 2018, conseguiu unir duas facções 
que estavam separadas e tentam crescer em força política novamente.
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