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A presente comunicação se baseia na pesquisa etnográfica que vem sendo 

realizada entre ciganos Calon1. Esta população (cuja estimativa é variada, sendo 

apontado um número entre 500 e duas mil pessoas) vem residindo nos últimos 

trinta anos em Sousa (município localizado no sertão da Paraíba-Brasil) e lida 

com variadas formas de empreendimentos políticos, sociais e religiosos que 

geram efeitos em termos de mudanças nos processos das relações e interações 

sociais no interior da comunidade. Em 2009, ao ser criado o Centro Calon de 

Desenvolvimento Integral (CCDI) por iniciativa direta do governo federal, através 

da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), tivemos 

pela primeira vez a proposta de um centro cultural que objetivasse ser uma 

referência cigana, algo inédito no Brasil e na América Latina. O CCDI foi 

enunciado enquanto promotor da cultura e do conhecimento sobre os ciganos 

da Paraíba, gerando situações que implicam em posicionamentos de agentes 

públicos e pesquisadores. Tal cenário além de demandar um olhar descritivo 

sobre os atores, os nexos dos discursos dos agentes envolvidos e das 

dificuldades de operacionalização desta inciativa do Estado, coloca para as 

antropólogas as diferentes apropriações de termos e questões ligadas a 

antropologia, tais como patrimônio, cultura e identidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Ciganos Calon; CCDI; Paraíba; Políticas; Estado. 

APRESENTANDO O CAMPO DE PESQUISA E A COMUNIDADE DOS CIGANOS CALON DE 

SOUSA (PB) 

Nos últimos anos temos assistido ao crescimento de estudos que têm 

como foco comunidades ciganas e, apesar de ser um dado relevante, quando 

comparado a outros grupos étnicos como indígenas e quilombolas, os ciganos 

enquanto tema de pesquisa, revela-se ainda incipiente. Deste modo, o cenário 

de anos de invisibilidade acadêmica acarretou em publicações que circularam as 

margens da produção bibliográfica consagrada. Conseqüentemente, nos últimos 

vinte anos pesquisas sobre ciganos, buscando os subsídios históricos, 

                                                             
1 Ser cigano de etnia calon indica uma língua e quase sempre uma localização regional e que 
tem a ver com a colonização. Segundo Moonen (2011) os ciganos da etnia Calon foram os 
primeiros a chegar ao Brasil em meados do século XVI, vindos de Portugal na condição de 
degredados. Segundo o autor, poderíamos afirmar que são de origem ibérica, qua vivem 
principalmente em  vivendo Portugal e na Espanha, onde são mais conhecidos como Gitanos. 
No entanto, no decorrer dos anos os ciganos calon percorreram também por outros países da 
Europa e foram deportados ou migraram, inclusive para a América do Sul. 



lingüísticos e etnográficos2 com essa temática, ajudaram a expandir o campo de 

discussões sobre as populações ciganas no Brasil.  

Em vista disso, no estado da Paraíba, mais especificadamente a cidade 

de Sousa tornou-se um lugar bastante referenciado no que diz respeito as 

pesquisa em diversas áreas acadêmicas, pois nela reside uma das maiores 

comunidades ciganas do Brasil, com cerca de 1500 ciganos calon vivendo numa 

área situada geograficamente ao sul da Rodovia Transamazônica, entorno do 

km 463 da BR-230, no bairro Jardim Sorrilândia III, sendo que tal bairro apesar 

de ser considerado perímetro urbano, está mais afastado da mancha urbana 

central. Esta área é chamada de ranchos3 pelos ciganos que ali vivem e circulam. 

Estes ciganos identificam suas ocupações como correspondendo a duas áreas, 

intitulados rancho de cima e rancho de baixo, sendo que essas áreas estaõ sob 

as lideranças4 de quatro ciganos, que com o passar dos anos estão se 

destacando. Chegando entre 1982 e 1987, dividiam-se inicialmente em três 

chefias: as de Pedro Maia (hoje conduzida por seu filho chamado de Coronel), 

habitante no Rancho de Cima (chegaram a Sousa em 1982) e as dos chefes 

Vicente e Eládio (chegaram em 1987), ambas compondo o Rancho de Baixo. 

Sendo que, com o passar do tempo, um grupo dissidente oriundo do grupo do 

Chefe Vicente, formou um grupo ou comunidade, que passou a ser chefiada por 

Ronaldo Carlos.  

Podemos nos perguntar as razões para que a cidade de Sousa tenha 

fixado esta população cigana. Uma hipótese é de que esta cidade vinha 

ocupando um lugar na rota de viagens e tornou-se então um lugar de moradia, 

a partir de certa configuração. Certamente, a doação do terreno pelo então 

deputado federal Antônio Mariz na década de 1980, a partir de uma articulação 

de alianças entre os chefes dos grupos, propiciou uma mudança na situação 

                                                             
2 MELLO Moraes Filho. 1981 [1886/1885];  China (1936), DORNAS FILHO, J (1948); os primeiros 
a apresentarem os ciganos enquanto tema de pesquisa.   
3 Rancho primeiramente fazia referência ao acampamento de um grupo cigano.  Quando um 
grupo estava arranchado, acampado em uma zona afastada do centro urbano, em áreas mais 
rurais. A condição de estar arranchado efetivamente poderia durar de dias a meses, 
considerando que as possibilidades de atividades econômicas fossem supridas naquele setor 
(SIQUEIRA, 2012).  
4 Segundo SIQUEIRA (2012) “O líder é como um colaborador de peso escolhido pelo chefe e 
detém o consentimento dos demais ciganos para dar suporte nas demandas da comunidade” 
(p.126) 



desses. Esta área se constituiu enquanto um lugar muito importante, pois antes 

mesmo desses momentos nos quais construíram moradias na cidade, podemos 

depreender a partir das pesquisas de Moonen (1993), Sulpino (1999), Goldfarb 

(2004), Siqueira (2012) e Cunha (2013), Medeiros (2014), e dos diálogos com os 

ciganos em campo, que estes traçavam rota e alianças com este local e com 

algumas autoridades, produzindo vínculos que se desdobram até hoje, o que 

implicou que nesta cidade constituíram-se as possibilidades de apoio aos 

ciganos e a obtenção de meios econômicos mínimos capazes de garantir a 

reprodução dos mesmos. 

Ao longo dos anos morando em Sousa, esses ciganos passaram a fazer 

parte do empreendimento de diversos agentes públicos, políticos, religiosos, 

educacionais e acadêmicos5, que em parte tem uma lógica política e acadêmica 

de acessar e torná-los focos de pesquisas científicas ou de ações sociais. Por 

outro lado, as atuações de alguns desses agentes, indicam o efeito 

aparentemente não desejado, pois nos defrontamos com mecanismos de 

gestões de população no qual alguns indivíduos são reconhecidos enquanto 

mediadores competentes em detrimento de outros, o que redunda em cisões 

entre os grupos e acentuando antigas disputas o gerando novos pontos de 

disputas6. Como reflete Lima (1992) ainda que no plano ideológico haja uma 

organização da idéia de uma burocracia sem conflitos, o que encontramos na 

realidade é a construção de alianças locais e de redes de relações em torno, por 

exemplo, do CCDI, que é alvo de disputas e interesses. 

 

SITUANDO OS CIGANOS NA ARENA POLÍTICA E NAS DISPUTAS POR DIREITOS SOCIAIS 

Quando refletimos sobre a situação dos ciganos em um cenário político 

no Brasil nos deparamos com um movimento político e identitário muito recente, 

cujas primeiras discussões sobre a sua em direitos sociais só começa a partir de 

2002. Na Constituição Federal de 1988 os ciganos foram incluídos na 

classificação de “minorias étnicas” e, segundo Moonen (2011), e após a 

                                                             
5  Incluímo-nos aqui neste âmbito, considerando que nosso trabalho também é um tipo de 
agência. 
6 Em cenários distintos, porém, apresentado situações que podem expressar tais conformações, 
encontramos o trabalho de Souza Lima (1995) e Vianna (2002).  



promulgação da mesma é que começaram a ocorrer algumas alterações. Na 

Constituição Federal se atribuiu ao Ministério Público Federal a defesa dos 

direitos e interesses indígenas (CF, Art. 232), o que anteriormente era atribuição 

exclusiva da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Posteriormente, a Lei 

Complementar Nº 75, de 20.05.1993, ampliou a ação do Ministério Público 

Federal ao lhe conferir também a atribuição de proteção e defesa aos interesses 

que dizem respeito às comunidades indígenas e minorias étnicas (Art. 6, VII, “c”). 

Neste cenário, é que no mês de abril de 1994, criou-se a Câmara de 

Coordenação e Revisão dos Direitos das Comunidades Indígenas e Minorias, 

onde se procurou incluir também as chamadas “comunidades negras isoladas” 

– remetendo-se aí aos antigos quilombos - e as minorias ciganas. Passando a 

ser reconhecida como a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público - intitulada Câmara dos Índios e Minorias7. É a partir do Decreto de 13 

de julho de 2006, que se instituiu a Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT, onde os ciganos 

estariam também incluídos, competindo a esta comissão a partir da Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT) que foi instituída, em 2007, por meio do Decreto nº 6.040, 

buscar promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, que segundo o texto deste decreto, a ênfase estaria estruturada no 

“reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, 

ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, 

suas formas de organização e suas instituições”. 

As políticas de reconhecimento de direitos específicos para os povos 

tradicionais8 no Brasil vinculam as identidades destas populações a modalidades 

                                                             
7 http://ccr6.pgr.mpf.gov.br consultado em 29 de outubro de 2015. 
8 As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais têm a intenção de ocorrer 
de forma intersetorial e integrada. Em conseqüência, foi formada a Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT, criada pelo 
Decreto de 13 de julho de 2006, para coordenar a implementação desta Política. Segundo a 
informação que consta no site do Governo Federal a comissão é composta por quinze 
representantes de órgãos e entidades da administração pública federal e quinze representantes 
de organizações não-governamentais e é presidida pelo representante do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Dentre os membros da sociedade civil da 
CNPCT estão representantes dos povos faxinalenses, povos de cultura cigana, povos 
indígenas, quilombolas, catadoras de mangaba, quebradeiras de coco-de-babaçu, povos de 
terreiro, comunidades tradicionais pantaneiras, pescadores, caiçaras, extrativistas, pomeranos, 
retireiros do araguaia e comunidades de fundo de pasto. 



de direitos territoriais constituídos em momentos históricos determinados, 

levando a uma “extraordinária diversidade fundiária” (LITTLE, 2002). No entanto, 

os contextos nos quais vivem estes povos nem sempre correspondem às formas 

jurídicas elaboradas pelo Estado para o seu reconhecimento na forma de sujeitos 

distintos e excludentes, como é o caso de muitos ciganos que não possuem 

nenhuma terra reconhecida, e que na maioria das vezes são áreas cedidas pela 

prefeitura local para moradia dos mesmos, sem nenhuma infraestrutura. Desta 

forma se constituindo diante de uma construção social onde segundo Arruti 

(2006) as identidades são porosas, fluidas, ambíguas ou sujeitas a duplicidades, 

tais grupos sociais sofrem um desrespeito no interior da política de 

reconhecimento, ligada à exigência de incorporarem uma noção de identidade 

estranha àquela que lhes é própria. Essa situação apresenta um desafio tanto 

para a aplicação da legislação como para as categorias antropológicas que 

subsidiaram a elaboração dessa legislação, uma vez que resultam naquilo que 

normalmente é apresentado como casos de ‘sobreposição territorial’, que 

implicaria na forma pela qual produzem a própria alteridade, e que será 

ordenada. Portanto: 

Se a criação de novas classes de sujeitos de direitos corresponde 
a uma resposta do ordenamento jurídico às demandas do 
movimento social, tais reordenamentos jurídicos produzem, por sua 
vez, seus próprios efeitos sobre a realidade, na medida em que o 
direito é este tipo especial de representação social cuja força está 
(como na magia) na capacidade de seu enunciado transformar a 
própria realidade social que é objeto de enunciação. (ARRUTI, 
1997, p. 3 ) 

 

Atualmente, quando a referência é a populações ciganas ao nível 

nacional, foram concretizadas algumas ações governamentais, como, por 

exemplo, o decreto de 25 de maio de 2006, que instituiu o Dia Nacional do 

Cigano, comemorado em 24 de maio, em homenagem à sua (dita) padroeira 

Santa Sara Kali - embora alguns grupos não a reconheçam nesta condição, 

outros passaram a utilizar a imagem da santa Kali, como traço que confere 

legitimidade à identidade cigana, como é o caso dos Calon de Sousa.  

Em algumas reuniões que estivemos presentes, e que foram promovidas 

pela SEPPIR (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) com 

algumas lideranças ciganas, a bandeira dos povos ciganos e a imagem da Santa 



Sara estavam presentes, sendo que aconteceram encontros nos quais se tinham 

mais de uma escultura e bandeira dos mesmos, pois cada liderança havia trazido 

a sua.  De forma que parece haver uma disseminação da presença de Santa 

Sara Kali como uma marca de devoção cigana, resultado de ações culturais 

interventivas, produzidas a partir da organização religiosa Pastoral dos Nômades 

do Brasil (parte da instituição católica) que fazem um esforço sistemático para 

apresentação dessa santa as populações ciganas nas quais eles atuam, por 

agentes do governo e por agentes não-ciganos simpatizantes com a causa da 

população cigana.  

Nesta dinâmica que se instituiu a partir da Constituição Federal de 1988, 

e em resposta aos movimentos sociais e as organizações não-governamentais, 

o governo criou o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), 

e que segundo o decreto nº 4.885, de 20 de novembro de 2003 de sua criação, 

tem por objetivo propor, em contexto nacional, políticas de promoção da 

igualdade racial com destaque na população negra e outros segmentos étnicos 

da população brasileira, incluindo neste os ciganos, tendo por finalidade 

combater o racismo, o preconceito e a discriminação racial e reduzir as 

desigualdades raciais, também no aspecto econômico e financeiro, social, 

político e cultural, para assim ampliar o processo de controle social sobre as 

referidas políticas. De forma que além das demandas do movimento negro, 

diversas outras minorias e grupos étnicos buscaram a SEPPIR9, entre estes os 

ciganos, de modo que os grupos que estavam fora dessa política fizeram com 

que a SEPPIR, por sua competência específica como Secretaria Especial 

diretamente ligada à Presidência da República, reconsiderasse sua agenda 

política e se visse obrigada a expandir sua atuação para outros segmentos da 

sociedade brasileira, dentre eles os ciganos.  

 Na 1ª Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial realizada 

entre os dias 30 de junho a 2 de julho de 2005 em Brasília, junto com IXª 

Conferência Nacional dos Direitos Humanos se desdobrou a ideia de se produzir 

uma cartilha de direitos da cidadania cigana,  que foi publicada em 2007, na qual, 

dentre outras coisas, se veicula uma das várias versões da história dessas 

                                                             
9 Que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do CNPIR.  



populações. Fazendo-se também acompanhar os costumes e os hábitos, 

narrando uma trajetória dos ciganos no Brasil. Segundo Mirian Stanescon Batuli 

uma cigana que constribuiu para elaboração da cartilha, informa que o objetivo 

é o de informar as próprias populações ciganas no Brasil sobre os seus direitos, 

almejando produzir uma união dos ciganos em torno dos ideais de justiça e 

igualdade social, além de trazer a consciência aos membros da comunidade 

sobre a importância política do acesso a educação, como também, a informação. 

O texto explicita que o reconhecimento da dita cultura cigana demonstra a 

importância de se resgatar a dívida histórica que a sociedade brasileira possuiria 

e que teria resultado na invisibilidade e no abandono a que as nações sempre 

relegaram os ciganos.  Finalmente, a cartilha aborda  as principais propostas e 

questões ciganas apresentadas e aprovadas na I Conferência Nacional de 

Promoção de Igualdade  Racial e na IX Conferência Nacional dos Direitos 

Humanos.  

  Refletindo sobre esses cenários, é importante então destacar que a 

produção dessa cartilha acabou gerando um jogo de disputas por recursos no 

interior das comunidades ciganas. No recente evento realizado em agosto deste 

ano na cidade de Sousa (PB), intitulado “I Encontro dos Ciganos do Nordeste”, 

foi perceptível que surgiu com muita ênfase a questão de como e por quem se 

pode definir a reivindicação a identidade cigana. Podemos dizer para um grupo 

constitui-se enquanto uma pauta relevante a questão do que é ser cigano, sendo 

que os pontos e questões ressaltadas mostraram-se distintas e conflitantes para 

outros conjuntos, o que implicou em questões/ tensões / divergências na 

implantação de uma política pública específica e voltada para os ciganos. O que 

demarca a importância diante desse cenário em se ouvir uma diversidade de 

grupos ciganos para poder ser legitimado diante deles.d Um dos temas que 

gerou um debate foi o do não reconhecimento formal / efetivo da cartilha 

enquanto um documento norteador das ações do poder público, e que isso 

poderia ser uma conseqüência desta não ter apresentando diálogos com os 

diferentes grupos ciganos que existem no Brasil e, principalmente, no nordeste. 

Segundo uma das lideranças de Sousa, o cigano Ronaldo Carlos, “a cartilha e 

muitas das políticas feitas, não beneficiam os ciganos de Sousa e do nordeste”, 

pois “existe uma discriminação ainda maior com os ciganos do nordeste”, 



induzindo a percepção de que “os ciganos calon do nordeste fossem tudo 

desinformado, que não tem competência para saber o que é melhor para o povo”.  

 Como discutido por Arruti (2006), as construções sociais em torno do 

Nordeste exploram a idéia de que, desde os seus primórdios, na “antiguidade da 

sua colonização que fez dele [o nordeste] uma espécie  de laboratório de 

‘misturas’, que no início do século era fonte de preocupação das teorias raciais” 

(p.61). Nesta perspectiva, a exclusão do Nordeste no processo de 

modernização, que acarretou um desequilíbrio no interior do país, 

posteriormente se recolocaria como a razão positiva que permitisse ver nele 

[nordeste] uma fonte de tradição cultural, como uma entidade de “personalidade 

própria, assimilado” ao que o país tem de mais “autenticamente mestiço”. Desta 

maneira, a fala de Ronaldo Carlos se dirige em torno dessa construção social do 

nordeste, no caso, projetando sua identidade étnica a um vínculo com uma 

região que é geográfica e culturalmente localizada, demonstrando que ser 

cigano no nordeste traz ainda outros desdobramentos, que refletem e conjugam 

esses estigmas, de ser cigano e ser nordestino. 

 Retomando, neste encontro em particular, ao fazer parte da organização 

do evento, foi possível observar que não só estavam presentes ciganos do 

nordeste, mas lideranças com representação no âmbito nacional. De certa 

forma, ao longo do evento, que tem o seu ineditismo, registrado no numeral um, 

viveu-se certo desconforto, para se definir quem iria ter a preeminência da 

palavra, e da enunciação dos critérios para definir as hierarquias e o documento 

de encerramento. Quem tem mais autoridade para falar sobre os ciganos? O que 

deve ser trazido para a discussão?  Mesmo combinadas as falas nas mesas, 

isso acabou não funcionando, pois todas as lideranças e representações 

presentes queriam se posicionar.  Viveu-se momento de tensão e de certo 

confronto, pois se experimentou as situações nas quais de oponha a população 

cigana presente face os representantes do Estado, os ciganos (assumindo-se 

enquanto ciganos do nordeste) face os ciganos do sul (e aí é tudo o que se 

vincula aos locais que tomamos como regiões sudeste e sul do Brasil), além das 

próprias lideranças locais. O fato é que a mobilização das populações ciganas 

face às instituições jurídico-formais está em processo de formação e inserção, e 

nos defrontamos com enunciações que estão em pleno processo de 



conformação. No fim desse encontro foram elaboradas propostas de políticas 

públicas para as populações ciganas e, especialmente, foi produzida a "Carta de 

Sousa", que teve como eixos de reivindicações: identidade, proteção e 

preservação da cultura cigana, saúde, educação, trabalho, habitação e 

cidadania.  

Esta carta teve como objetivo principal a de ser um documento oficial / 

formal, e de ser encaminhada aos gestores e gestoras públicas de Municípios, 

Governos Estaduais, Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial – 

SEPPIR, etc. E uma questão importante pontuada na carta, era a reelaboração 

da Cartilha dos Povos Ciganos, que segundo os grupos que estavam presentes 

não contemplava os ciganos de boa parte do nordeste, que sua elaboração 

deveriam ser feita em conjunto com várias representações e não apenas com os 

ciganos do sul, já que seria um documento de circulação nacional e um 

instrumento de empoderamento.  

Portanto, existe uma dificuldade de operacionalização do Estado para 

com esses grupos, visto que temos assistido novas formas de produção dos 

ciganos, e que o Estado nem sempre acompanha esses processos das famílias 

ciganas, tanto pelo movimento dessas populações estarem somente agora 

criando confiança com essas entidades estatais, já que foram e são as mesmas 

em suas formas repressoras que os perseguiram e perseguem, como uma 

inabilidade do Estado em compreender a diversidade dos discursos e grupos 

significa uma inserção e momentos diferentes para cada grupo cigano no 

diálogo.    

 

CCDI – PARA ALÉM DE UM LUGAR DE PROMOÇÃO DA IDENTIDADE CALON: UM CAMPO 

DE DISPUTAS. 

Tendo feito esta apresentação sobre os diálogos do Estado e dos ciganos, 

em cenário político nacional, neste momento vamos discorrer sobre o modo pelo 

qual, nos últimos 30 anos, os grupos ciganos calon de Sousa (PB) vem 

experimentando os processos sociais, históricos e políticos, que confluíram, 

gerando mudanças nas interações sociais no interior dessa comunidade e, 

também, fora dela. Realizando pesquisa desde 2012 nas comunidades calon de 



Sousa, temos presenciado movimentos acontecerem e que, por vezes, tem 

gerado conflitos e disputas por recursos.  

Diante disso fazemos algumas questões. Como esses calons têm 

recebido essas mudanças? Pois, se por um lado a população cigana é 

invisibilizada, temos em Sousa um processo efetivo de visibilização, por parte da 

sociedade abragente e de orgão públicos, que vem trabalhado no sentido de 

apresentar ações que aportem recursos para a vida da comunidade nos ranchos 

e que geram então dinâmicas novas.  

Desde o decreto de 25 de maio de 2006, que instituiu o Dia Nacional do 

Cigano, comemorado em 24 de maio, tem acontecido uma procura constante a 

esses ciganos, como se só começassem a existir para sociedade abragente a 

partir deste momento. Nesta data, por exemplo, há uma constante chegada de 

fotógrafos, jornalistas, políticos, pastores, padres, empresários para visitá-los. E 

o que nos faz perguntarmo-nos: mas o que leva esses indivíduos neste 

momento, ao ‘mundo’ dos ciganos? Por que não antes ou depois? Efetivamente, 

estamos diante de um efeito performativo da enunciação pública, que ao instituir 

um dia dos ciganos, da padroeira cigana, produz a visibilização e a legitimação 

dos mesmos? 

Com a construção do CCDI (Centro Calon de Desenvolvimento Integral) 

em 2009, se desencadeou um movimento que acentuou antigas disputas e 

tensões entre os grupos ciganos de Sousa. E, ao contrário do que se tem como 

meta, de produzir um lugar que favorecesse o conhecimento, a conservação e 

divulgação da cultura cigana, nos defrontamos com um cenário distinto. Pois, a 

questão que sobressai é: como gerar solidariedade com um instrumento que ser 

tornou de poder? E como pensar esses calon dentro de um modelo clássico e 

pronto de políticas públicas e direitos sociais, quando se espera encontrar a 

unidade social sobre a qual se vai exercer as ações.   

Se quando falamos de populações indígenas e negras (grupos étnicos 

clássicos na legislação brasileira) temos diferentes variações, e ainda assim as 

mesmas tem enfretando dificuldades na forma pela qual o Estado lê estes grupos 

e passam a atuar diante as diretrizes construídas para abranger todas as 

diferenças, como lidar com essa situação tão recente dos grupos ciganos?  



 Cada grupo cigano está em um momento diferente, em diálogo com o 

Estado, então como compreender as diversas demandas políticas para serem 

transformadas em políticas públicas? 

 Em 2009, ao ser criado o CCDI por iniciativa direta do Governo Federal, 

através da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), 

tivemos pela primeira vez a proposta de um centro cultural que objetivasse ser 

uma referência cigana, algo inédito no Brasil e na América Latina. O CCDI foi 

enunciado enquanto promotor da cultura e do conhecimento sobre os ciganos 

da Paraíba. O prédio construído entre os dois ranchos teria papel de ser um vetor 

de dinamização cultural, já que as articulações em torno dessa instituição 

levavam esses ciganos a dinâmicas estratégicas de representação da identidade 

cigana e de articulações de poder com o Estado. Além de ter a intenção de ser 

instrumento empoderador das chefias e lideranças, um elemento fortalecedor e 

aglutinador da influência desses sujeitos sobre suas comunidades, ele poderia 

obter recursos para projetos de inclusão social por meio da educação e apoio a 

produção. 

Mas a realidade um ano depois de sua construção foi outra. O presidente 

do CCDI Cigano Coronel, o primeiro e único, até o momento, presidente do 

CCDI, o Vice-Presidente Marcos, representante da comunidade de Eládio, o 

Primeiro Secretário Ronaldo Carlos, Chefe de sua própria comunidade e Líder 

da comunidade de Vicente, e segundo secretário Dão, um dos líderes da 

comunidade do Chefe Eládio, e o Tesoureiro Caubí, Rancho de Cima estavam 

segundo os mesmos, abandonados, com um prédio sem nenhuma atividade 

produtiva, nem verbas ou qualquer outra forma de assistência e recursos, até o 

presente momento, ou seja, cinco anos decorrido e tendo realizado poucos 

eventos, e sem promover uma mobilização nas comunidades. Algo que parecia 

produzir uma desconfiança por parte de alguns ciganos que faziam parte da 

comissão do CCDI, como também do resto da população cigana de Sousa, se 

desdobrando em uma frustração coletiva do que foi prometido, quando da sua 

fundação. 

Ao mesmo tempo em que o CCDI neste momento não tem gerado formas 

práticas de visibilização e empoderamento cultural para a população, ele produz 

ou reforça uma hierarquização no interior das comunidades e espelha uma 



relação de poder para quem está sob o controle desse lugar, ou seja, quem 

ocupa a gestão do CCDI. O que acaba acarrentando tensões entre a gestão e a 

população, havendo uma cobrança em todos os dois lados. 

No entanto, se o CCDI para dentro da comunidade representa relações 

de disputas, para fora acaba indiretamente estimulando um maior engajamento 

político dessas lideranças, de forma a demarcar sua identidade étnica no campo 

de discussões sobre direitos e demandas. Segundo Souza (2013), as 

representações ciganas acabam definindo critérios e elementos para demarcar 

suas identidades e fronteiras étnicas, onde produzem relações de poder neste 

cenário político. O CCDI de certa forma se constitui enquanto uma entidade na 

qual se revela para os próprios ciganos enquanto um instrumento político, 

através do qual puderam obter recursos, além de servir para demostrar a própria 

legitimidade. Enquanto uma estratégia política, compreender os quatro grupos 

ciganos em Sousa enquanto uma só comunidade, é um projeto que se constitui 

por eles e avaliando alguns cenários de forma que a união dos grupos constitui 

de forma prática a captação de políticas públicas e programas assitenciais de 

agentes externos. Siqueira (2012) entende esse processo como: 

Essa estratégia de representação étnica envolve os grupos numa 
dinâmica de poder delineada em duas instâncias: a que estabelece 
as relações intraétnicas, ou seja, cada grupo com seu chefe, sua 
autonomia e seus acordos intra e intergrupais, e a que é 
representada frente aos agentes externos de poder (ministérios, 
governo do estado, prefeitura, fundações, ONGs, outros), na qual 
os grupos ficam indiretamente hierarquizados entre si por exigência 
da estrutura democrática de gestão do CCDI. (SIQUEIRA, 2012, 
p.154) 

Tal cenário além de apresentar como se posicionam os ciganos frente ao 

Estado, demonstra como o Estado espera que os mesmo se posicionem, o como 

o próprio Estado se coloca. Como coloca Arruti (2006) “as relações entre o 

Esatdo e a sociedade e no interior da sociedade produzida pelas políticas de 

reconhecimento não pode ser atribuído um sentido único” (p. 66), os diferentes 

grupos vão configurar essa relação em um campo de disputas em contextos 

distintos, a partir de políticas e demandas particulares.  

  Embora a construção do CCDI tenha criado ponte para cobrança dos 

ciganos em relação ao abandono da prefeitura, do estado e do governo para com 

eles, unindo de certa forma esses ciganos em momentos de disputas para 



reinvindicar direitos, a leitura dos agentes públicos parece se nortear na falta de 

organização dos grupos ciganos - devido os conflitos gerados pelo próprio 

Estado, quando exige muitas vezes falar apenas com uma liderança de Sousa, 

por exemplo. Ou exige que o discurso dos grupos seja um só: 

Veja bem Jéssica, nós temos um cenário no qual o governo quando 

lança uma política ignora que os ciganos aqui de Sousa não é uma 

comunidade homogênea, são os ciganos de Sousa, aqui possui 

quatro comunidades, nas quais algumas têm disputa com as outras. 

Daí quando chega a verba, cada um que queira gerir diferente. No 

entanto, não é assim que funciona o Estado, compreende? Esse 

dinheiro é para fazer isso e ponto. E esse tipo de coisa acaba 

gerando ainda mais conflitos aqui. Eu já falei várias vezes, eles têm 

que se organizar, politizar, formar associação, colocar para 

funcionar o Centro Calon. Como pode a maior comunidade cigana 

do país não ter nem saneamento básico? A prefeitura daqui é 

complicada, sempre foi. Não dialoga com o Estado sobre os 

ciganos, não dialoga com o governo, eles precisam ser organizar 

politicamente em nível nacional entende? (Agente do estado da 

Paraíba, maio de 2015). 

Através de muitas conversas mantidas com vários ciganos, percebemos que o 

CCDI, tem esse papel ambíguo, na medida em que acentua esses conflitos, também 

os agrupam em torno da luta por direitos. O estudo do CCDI pode produzir 

compreensões sobre como esses ciganos concebem a política, e como o próprio 

Estado poderia produzir um diálogo mais profícuo com os grupos. 

Então muito mais do responder a essas questões, procuramos problematizar e 

questionar esses padrões estatais que acabam homogeinizando e reificando grupos 

étnicos, que podem estar muitas mais disponíveis para diálogos cujas pautas 

impliquem as questões e demandas que se constituem nessas interfaces, e que por 

isso mesmo, são provavelmente diferenciadas de grupo para grupo e nas quais a 

construção de uma desejável pauta comum implica no cuidado tanto por parte dos 

agentes do Estado como também dos pesquisadores que estão participando do 

campo, em não reificar as realidades estudadas.  
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