
Detestáveis na Metrópole 
e receados na Colônia 

os ciganos portugueses 
degredados no Brasil 

O'exil, j'ai vu la fin d'un monde, la !in du monde. 
Maintenant. 
Ma vieillese est sans âge, sans fin. 
Mes gestes sont vides d'espoir, inhabités; je n'ai, 
devant moi, que l'ombre de ce que j'ai déjà vécu. 

Milan O'Exilh 

Dedico este artigo à Alexandre Lavei/e, 
andarilho perpetuamente degregado. 

G ERAL DO PIERONI1 

1 Geraldo Pieroni prepara um doutorado em História na Universidade de Paris - IV - Sorbonne. O tema de 
sua pesquisa é a lnquisiçêo portuguesa e o degredo no Brasii-CoiOnla sob a orientação da professora 
Dr" Katia de Queirós Mattoso. O trtuto de sua tese do mestrado é; Vadios, heréticos o bruxas; os 
degredados portugues s no Brasil. 
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Os ciganos da "Buena Dicha" 

Les fées étaient-elles des tziganes? 
L 'humanité des fées étant tacitement acceptée, 
c 'est la description de leu r mode de vie qui 
fait soudain penser aux Tziganes. 

Jean-Paul Clébert 

Muitos dos colonos eram náufragos ou 
degredados, homens sem eira nem beira e homens 
sem leis nem pelas 

Vicente Tapajós 

Avolumado pelo imaginário coletivo numa Europa seiscentista, quando as 
bruxas metamorfoseadas em borboletas ainda continuavam a voar de um lugar 
ao outro para participarem do sabbat, o cigano, já nesta época, segundo as 
lendas e a supersticiosa mentalidade popular, era continuamente acusado de 
canibalismo e raptos de criancinhas. É verdade que as mulheres ciganas liam 
a sina, praticavam bruxedos e curandices ou contavam, com espantosa ima
ginação, os mais variados "contos do vigário" ; mas a perseguição ao cigano foi , 
com certeza, determinada pela opinião pública que lhe atribuiu muitas caracte
rísticas reais, mas sobretudo, tantas outras imaginárias. Desde então a ira da 
sociedade caiu sobre eles. Por onde andavam suscitavam terror e murmúrios: 
"AI vão os corvos do Egito".2 

Em 1449, hordas de ciganos. provenientes dos Pirineus, entraram na 
Espanha. Banidos das terras por onde passavam, chegaram à Portugal e as 
velhas crOnicas lusitanas deixam pouco transparecer sobre a origem, costumes 
e tradições deste povo, a não ser de seus passos nos tribunais do crime e de 
seus lamentos "nas amuradas dos navios que os conduziam aos degredos do 
Brasil e Angola". 

Em Portugal, ao que tudo indica, uma das primeiras medidas tomadas, com 
o intuito de resolução do "incOmodo social" causado pelos ciganos, foi decreta
da por O. João 111 no ano de 1535. Devido às reclamações feitas pelos represen
tantes dos Conselhos nas Cortes de ~vara, os ciganos estrangeiros foram 

2 Mello Morat'!s Filho, Os ciganos no Brasil e o cancioneiro dos ciganos, Editora Itatiaia Uda e Editora 
da Univers1d de dosao Pauto, Belo Horizonte, 1991 . p. 21 
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expulsos e os nacionais proibidos de trajarem a seu uso e de se dedicarem à 
ociosidade e vagabundagem. As Cortes eborenses "ordenam que os façam 
trabalhar e aprender offcios.3 

Anteriormente à resolução de 1535, o alvará de 13 de março de 1526 proibia 
o ingresso de estranhos no Reino português, mandando sair os estrangeiros, em 
virtude da reclamação dos povos nas Cortes de Torres Novas, celebradas no 
ano antecedente. A população sofria "muita perda e fadiga de muitos furtos e 
muitas teitiçarias que [os ciganos] fingem saber". 4 Os infratores da lei seriam 
presos "e publicamente açoitados com baraço e pregão".5 A punição poderia 
ser agravada chegando ao confisco dos bens móveis, sendo a metade para 
quem o acusasse e a outra metade para a Misericórdia do lugar onde o cigano 
fora preso. Aos naturais caberia o degredo de "2 anos para a África além das 
sobreditaspenas".6 Em 1557, acresceu a penalidade até às galés "cuja exe
cução se procederá, como for de justiça, dando apelação e agravo". 7 

No reinado de O. Sebastião (1557-1578), repetiram-se as mesmas medidas. 
Ordenou o Rei: "que em todos os lugares de meus Reinos se lancem logo 
pregões e baraços públicos, nas praças e lugares costumados, que os ciganos 
e ciganas e quaisquer outras pessoas que em sua companhia andarem se saíam 
dos ditos meus Reinos dentro de 30 dias ... ".s 

Nos tempos Rlipinos, durante o dom!nio espanhol sobre Portugal, entre 
1580 e 1640, a expulsão dos "ditos vagabundos'' foi agravada no ano de 1592 
quando foi estabelecida a pena de morte para tais contraventores.9 Apesar de 
todas estas medidas de segurança, os habitantes de Elvas, em 1597, andavam 
alvoroçados com os "furtos de bestas e muitas outras coisas que foram cometi
das desde que um grupo de ciganos acampara junto às muralhas e andava a 
gente da cidade tão escandalizada que se temia um motim contra eles" _1o Teriam 
sido os ciganos os autores de todos os furtos? Ou tais fatos foram-lhes imputados 
falsamente? A própria Cêmara Municipal de Elvas questionava. Foi natural para 
os habitantes da cidade atribuir a culpa aos ciganos, "maiormente depois que 
houve alguns furtos que conhecidarnente se soube serem feitos por eles". Para 

3 Artígo 24 das Cortes de t:vora, de 1535, feito por D. João 111. In: rranclsco Adolfo Coelho Os ciganos do 
Portugal, Lisboa. Imprensa Nacional, 1892, p. 229 · 

~ Capitulas de Cortes e Lels sobre os ctganos. In: Francisco Adolfo Coelhos, op. cil . p . 230. 
5 Bar ço era o laço que certos condenados lev vem ao pescoço. · scapavam da forca mas Iam pelas ruas 

pera serem açoitados. Pregao era a proclamação pública do crime. 
6 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T.), Maço 5 de Cortes, documento número 6, folha 67. "Lei 

XXII : Que os c1ganos não entrem no Reino". 
7 Lei de 17.00.15S7, "que nao entremos ciganos nestes Reinos, em que além do que é m ndado no capitulo 138 

das c;ortes d~ 1525 e 1635'. In: J. A. de Figueiredo. Synopsis Chronológica. Lisboa. 1790. volume 1/ , p. 22. 
8 Arqu1vo Nacronal d Torre do Tombo (A.N.T.T.). Livro I de Leis, folha 57 verso alvará sobre os ciganos 

de 11 04· 1579. · ' 
9 L.ei de28"08-1592. In: J . A Figueiredo, op. cit, volume 11. p. 261. 

10 Livro das Vereaçoos da camara Municipal ele Elvas, ano de 1697, folha 54 e 55. In: F. A Coelho, op. cil., p. 235. 
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vitar maiores desordens e descontentamento da população formada por "gente 
belicosa e de raia", foram os ciganos "notificados que dentro de três dias se 
safssem desta cidade" e caso fossem "achados passados o dito termo se 
procederá contra eles com todo o rigor" .11 O bode expiatório, esta prática 
arcaica, o demónio Azabel que representa os pecados do povo é banido no 
deserto. Sfmbolo da rejeição de uma responsabilidade coletiva sobre um possí
vel inocente. Rito sacrificial que tem a nltida função de apaziguar a violência e 
impedir a detonação de combates decorrentes de rivalidades cada vez mais 
acentuadas. 

As Ordenações Rlipinas, publicadas em 1603, prescrevem que os ciganos 
de qualquer nação não poderiam entrar no Reino. A lei: estabelece a pena de 
açoutes com baraço e pregão, culminando a punição com degredo de 2 anos 
para a África. Se for encontrada no Reino qua'lquer pessoa com trajes. e llngua 
dos Armênios, Gregos, Árabes e Persas "ou de outras naçoes sujeitas ao turco, 
os quais traziam continuas sustos às nações cristãs", seria presa e indagada 
sobre a causa de sua vinda e "negócio que vem tratar e por quanto tempo". 
Conforme a negociação destes estrangeiros, eram-lhes concedidos prazos para 
a permanência. Caso fossem eles encontrados dentro do Reino após a vigência 
dos vistos, "serão presos e degredados para as galés pelo tempo que houver
mos por bem".12 

Para a África era degredado "qualquer homem que não viver com senhor, 
ou com amo, nem tiver oficio, nem outro mester em que trabalhe, ou ganhe a 
vida" . Os "delinqüentes", antes de irem cumprir seus degredos, eram açoutados 
publicamente e considerados vadios.13 Apesar de todas essas ameaças, a lei 
não era obedecida e os ciganos continuavam a expandir-se em Portugal. O 
alvará de 7 de janeiro de 1606 estabeleceu que os nômades que forem en
contrados no Reino, além dos açoutes, caso presos pela primeira vez, fossem 
degredados por 3 anos para as galés; pela segunda vez o degredo aumentaria 
para o dobro e, finalmente, se presos pela terceira vez, o tempo de trabalho 
forçado nas galés seria de 10 anos. 14 

Por andarem "muitos ciganos no Reino, vagando em quadrilhas cometendo 
muitos excessos e desordens e quão prejudiciais são os que vivem, residem nas 
cidades, vilas e lugares deles" , mandou EI-Rei que se cumprisse com todo rigor 
o alvará precedente, "sem diminuir as penas que nele declaram". Acrescentou 
ainda: "que dentro de 15 dias depois da publicação se vão deste Reino para as 

11 Idem, ibidem. 
12 Ordenações Filipinas de 1603. Uvro V, Titulo LXIX. Nota de apresentação de Mádo de Andrade Cosia, 

dição "'fac-simile'" da edição feita por Cãnd1do Mendes de Almeida, R1o de Janeiro, 1870, Lisboa, 
Fund ção Calouste Gulb nklan. 

13 Ordenações Filipinas, op. clt.. Livro V, Titulo LXVIII. 
14 Arquivo N cíonal d Torre do Tombo (A.N.T.T,), Uvro 2 de Leis, folha 123. 
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galés e sendo mulheres somente pena de açoutes".15 Ainda durante a União 
Ibérica, D. Rlipe "por graça de Deus, .Rei de Portugal e dos Algarves, d'aquem 
e d'além mar em África, Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação, Comércio 
de Etiópia, Arábia, Pérsia e da Inglaterra ... '' sendo informado que "as ordenações 
que tratam dos ditos ciganos se não guardam tão inteiramente. nem as penas 
que nela se declaram são bastantes, para eles se saírem fora do Reino". ao 
contrário. continuavam eles "a roubar e trazer danos e prejulzos". decidiu então 
EI-Rei, através da lei do dia 10 de outubro de 1613, que todos os "julgadores 
tenham grande vigilância em cumprir inteiramente a dita ordenação do 
ivro V".16 • 

Com o intuito de manter os ciganos afastados da Corte e da fronteira, O. 
João IV em 1647, ordenou que os "vadios da buena dicha" dispersos pelo Reino 
fossem confinados na conquistas portuguesas d'Aiém-mar. Para os que ficaram, 
foram designadas, como residências, as cidades de Torres Vedras. Leiria, 
Ourém, Tomar, Alenquer, Montemor-o-Velho e Coimbra. Proibia-os de falar e 
ensinar a seus filhos a sua gíria ou "geringonça peculiar"; com certeza para evitar 
combinações secretas nas trapaças em negócios e feiras. Compelia-os para o 
trabalho, permitindo apenas aos doentes e inválidos pedir esmola, porém 
somente nos locais do próprio domicflio.17 

As punições se estenderiam também contra todos os embustes e "buenas 
dichas" nas compras e venda, bem como pelo exercfoio da magia. Nestes casos 
seriam eles condenados aos usuais açoites e degredo perpétuo para as galés. 
Sendo mulher não caberia, evidentemente, a pena das galés. Para elas o 
degredo seria perpétuo: Angola ou Cabo Verde, "sem levar consigo filha ou filho" . 
Estava exclufda a possibilidade da "petição para perdão'' e os "juizes não 
consentirão que os ciganos criem seus filhos ou filhas passando dos nove anos 
de idade e sendo capazes de servir, os porão a soldadas na forma que se usa 
com os órfãos".18 

A~~avés de decreto de 1648 o Desembargo do Paço decretou a proibição 
de tac1htar a permanência dos ciganos no Reino.19 As pessoas que dessem ou 
alugassem. moradias a eles, incorreriam em pena de degredo: 3 anos para 
Castro-Manm para os peões e 2 anos para a África caso fossem pessoas de 
mor-qualidade.20 

15 Idem. Livro 2 de l eis. folha 230. 
16 ~-o~~~- o cronológica de Leis Extravagantes. Coimbra. 1819, Volume 1. pp. 62'-64. In: F. A Coelho, op. clt.. 

17 Idem, p. 241 . 
18 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A,N.T,T.), Livro 4 de Leis, fol~1a 198 verso. 
19 livro I dos Decretos do Desembargo do Paço, folha 215: "Decreto em que se proibiu darem-se ou 

alug rem-se. casas a ciganos' . In: F .A. Coelho. op . cll ., p.243. 
20 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T.), Livro 5 de Leis, tolha 1. 
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O alvará de 5 de fevereiro de 1649 insistiu no grande prejulzo e lnqui ta 
que o Reino padecia "com uma gente vagabunda que com o nom d c1g no 
andam em quadrilhas vivendo de roubos, enganos e embustes contra o s rYI ÇO 

de Deus e meu - declarava o Rei Dom João IV -demais das OrdenaçO s 
Reino, por muitas leis, provisões se procurou extinguir este nome e modo ci 
gente vadia de ciganos com prisões e penas de açoutes, degredos e galés, s m 
acabar de conseguir; e ultimamente querendo Eu desterrar de todo o modo d 
vida e memória desta gente vadia, sem assento, nem foro, nem paróquia, s-m 
vivência própria, sem oficio mais que os latrocínios de que vivem ... ". 21 No mesmo 
ano, algumas ciganas que não tinham licença para usarem "traje ou geringonç " 
[oram expulsas do Reino para "alimpar a terra".22 

"Vagabundagem", evidenciou o alvará de 1649. Bruxedos, curandices 
embustes eram designações comuns atribuldas aos homens e mulheres da 
"buena dicha". Mas o que realmente consistia estas práticas de alguns ciganos? 
Vejamos o caso de Garcia de Mira, ré da Inquisição de Lisboa: 

Por usar "de palavras divinas para coisas illcitas e ter pacto com o diabo 
para adivinhar futuros", foi presa pelo tribunal do Santo Ofício, a cigana Garcia 
de Mira, mulher de 50 anos, viúva de Antonio Soares, que também fora cigano. 
Mira, natural de Montemor-o-Novo e moradora na cidade de Lisboa, foi denun
ciada por Manuel Alvares da Nóbrega, trinta anos, natural do Cabo Vila, freguesia 
de São Salvador do Taboado, termo da Vila do Arnarente e também residente 
em Lisboa. Um dia estando Manuel em sua casa na rua de Quebra Costas, 
situada detrás da Igreja de Nossa Senhora da Palma, chegou à sua porta uma 
cigana que na ocasião trajava vestido de baeta negra e pediu-lhe para mostrar 
sua mão e dizer-lhe a "Buena dicha". Encontrava-se no quintal da casa "uma 
mulher moça" de nome Catarina da Silva que mantinha "ilfcita amizade" com o 
dito Manuel Alvares. que por sua vez era "homem casado com uma mulher que 
tinha fugido de casa''. Na confissão aos ministros da Inquisição lisboeta, Garcia 
de Mira, admoestada, relatou "que no dia seguinte do qual não está lembrada 
ao certo, voltou à casa de Manuel e disse-lhe que queria lançar-lhe as sortes 
para saber se sua mulher que estava ausente sem lhe dizer aonde, era viva ou 
morta". Manuel aceitou a proposta e abriu sua mão direita, na qual a cigana 
colocou uma palhinha de balanço torcida e seca ao fogo. Em cada ponta da 
mesma palhinha fixou uma bolinha de cera e, em cada bolinha, pregou um 
alfinete com as cabeças direcionadas ao pulso dizendo-lhe que cuspisse na 
mão para que. recebendo a umidade, a "dita palhinha destorcesse para a banda 
dos dedos e trouxesse virados os ditos alfinetes que com efeito viraram com a 

21 Idem. ibidem. 
22 Decreto em que se mandam avisar os Corregedores do crime da Corte pS/a que lizassem despej r os 

ciganos. Livro X da Suplicaçilo. In: F. A. Coelho, op, cit.. p . 245. 
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Em 1569, Don Francisco de Toledo foi enviado ao Peru, como 5º Vice-Rei, 
com a designação de legitimar o domlnio da Espanha na área. Sua administra
ção introduziu definitivamente a mita como sistema de trabalho forçado aos 
frndios\ que perdurou até a Independência. A palavra mita se origina da lfngua 
quechua, idioma falado nos Andes, que significa "turno".7 O uso do termo local 
indica a associação do trabalho em turnos, em diferentes trabalhos públicos 
inclusive a mineração. Esse sistema de rodfzio, previamente imposto pelo~ 
Incas, foi apropriado pelos espanhóis e aplicado nas regiões mineiras. A prática 
de rodfzio do trabalho na América Espanhola antecedeu a década de 1570, 
quando o sistema começou oficialmente no Vice-Reinado do Peru. Sabe-se que 
por volta de 1530 colonos e oficiais espanhóis já obrigavam lndios livres a lavrar 
o ouro por um perfodo pré-fixado. 

A eficácia da política administrativa de Toledo, conhecida como as Refor
mas de Toledo, foi possfvel graças às viagens empreendidas pelo mesmo, em 
todo o espaço andino, entre 1570 e 1575, para um reconhecimento pessoal da 
região que estaria sob seu comando. Para isso, Toledo empreendeu a mais 
audaciosa "visita" ou "tour de lnspección" com o intuito de implementar uma 
efetiva e direta reorganização do Vice-Reinado de uma vez por todas. Essa tarefa 
não foi realizada sem o apoio direto de eclesiásticos, juristas, antigos encomen
deros e funcionários que, no somatório de suas experiências, tentariam superar 
todos os problemas daquela região tão crucial para o Império Espanhol, aten
dendo assim às demandas próprias do mercantilismo. 

A busca de metais preciosos na história da colonização lberoamericana é 
de conhe~im~nto ?e todos. O ouro foi encontrado por Colombo em La Hispaniola 
~m _su_a pnme1r~ v1agem. Em 1493, quando regressou a Ilha, trouxe consigo as 
1ns~1tUIÇ?es rea1s que seriam adequadas às novas terras que, a partir de então, 
senam Integradas ao Império Espanhol. Para a exploração do metal Colombo 
trouxe os primeiros mineiros e artesãos da Europa para o Novo Mundo. Durante 
as três décadas posteriores ao descobrimento, o ouro de aluvião das Antilhas 
constituiu a maior parte das riquezas que se enviou à Espanha. 

No entanto foi a conquista do México e Peru que desviou definitivamente a 
atenção das ilhas para o continente onde se encontrava grandes quantidades 
de ouro e prata.8 O encontro definitivo do "EI Uorado" na América se deu em 
1545, com a descoberta do "Cerro Rico de Potosi", em pouco tempo chamado 
pelos lndios de "Boca dei lnfierno" e, sem dúvida, o Éden para os brancos. 

6 Ver a polêmica entro Las Casas e Juan Ginés de Sept'Jiveda · porta-voz e defensor dos encomenderos. 
7 No Vice Reinado de Nova Espanha. o rodlzio de trabalho já existla sob os astecas, com 0 nome de 

coorequlrl. 
8 As primeiras minas peruanas de Importância exploradas pelos espanhóis estavam localizadas em Porco 

ao sudeste de Potosl. Essas minas já haviam sido exploradas pelos lndics no perlodo pré-colombiano. · 
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Segundo a lenda, foi o fndio yanacona chamado Diego Gualpa que, enquanto 
escalava uma montanha, escorregou e para não cair, se agarrou no mato, ali, 
ele descobriu a prata embaixo de suas rarzes.9 A descoberta foi comunicada ao 
espanhol Diego Villanoel que, em abri l de 1545 registrou as primeiras minas em 
seu nome. Nesse momento, inicia-se a exploração de patos f dado que, em 1735, 
Bartolomé Arzáns de Orsúa biógrafo da região - se referiu como "EI famoso, 
siempre magnífico, muy rico e inextinguíble cerro de Potosf; una excepcional 
creacción del poder de Dias, un milagro de la naturaleza, una perfecta e 
permanente maravilha dei mondo( ... ) honor e gloria de Nnerica".10 

Patos!, em pouco tempo se converteu na cidade de maior espledor no Novo 
Mundo com uma população de 120.000 habitantes em 1580, 160.000 em1650.11 

Quanto à extração da prata, essa é uma história de altos e baixos. Entre 1545 e 
1570, Potosf passou por sérias dificuldades por causa da uti lização das técnicas 
primitivas indfgenas, que refinavam o metal em fornos chamados "guayras''. As 
crises na produção, entretanto, não impediram que o maior peak de produção 
da prata se desse na primeira metade do século XVI , entre 1546-50, só recupe
rado a partir de 1575. 

Nos primeiros anos, os indios dominaram todas as fases da produção de 
prata No Vice-Reinado de Nova Espanha (Pachuca), desde 1556 o método 
germânico de produção da prata, através da amalgamação com mercúrio, foi 
adaptado às minas gerando uma expressiva alta nos fndices de produção. Esse 
mesmo procedimento foi introduzido largamente no Peru, a partir de 1572, 
depois de superadas as dificuldades em adaptá-lo às altas altitudes andinas. 

A grande descoberta que traçou definitivamente a história da mineração na 
América foi realizada em 1563. Por essa época, chegou ao encomendero de 
Huamanga. Amador de Cabrera, notícias da descoberta da mais rica jazida de 
"azogue" até então conhecida no mundo, Huancavelica como foi denominada 
a região até o século XIX. 

Se o grande problema para a produção da prata foi a escassez do mercúrio, 
que até a descoberta de Huancavelica era exportado de Almadén, na Penfnsula 
Ibérica, essa questão foi resolvida em Potosí com uma fonte local desse vital 
mineral. A partir desse momento, o Peru começou a produzir proporcionalmente, 
mais metal que Nova Espanha. Entre 1580 e 1660, o Peru mandou duas vezes 
mais prata para Castela que Nova Espanha. 

9 O yanaccn ra c fndlo que no perfcdc pré-hispên1co nac pertencia a nenhum ayllu (grupo soei I bâsico 
na socled de nativa andina·quechua), mas ligado a alguma figura domtnante para a qual trabl:llhava em 
diferentes atividades. O status era hereditário. O yanaccna foi absorvido pelo espanhol que nessa 
condiçao st va livre d s obrlg c;Oes do tributo c trabalhe de rcdf7.lo n s minas . 

10 Arz ns de Orsua y Vela. Barlotomê. H1storla de la Vllla lmperral de Potosl. Ed. by Lewis Hanke and Yunnan 
Mendcza L. 3tomos. Providence. Rhode lsland, 1965. tomo I, p . 3. 

11 L YNCH J . Sp in under lhe Habsburgos. 2 vols. New York , New York Unlversity Press. 1984. 
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Le drame gitain n'est pas déclaré. /f n'y a 
peut-être que ce proverbe qui /'exprime. 

Dominique Aubier 

Não se deve perder de vista que era esta uma 
terra de degredo, com uma sociedade 
transplantada a regenerar-se. 

Teodoro Sampaio 

Somente no final da século XVII é que podemos ver generalizado o degredo 
de ciganos para o Brasil. Bandos deles, provenientes de Gaste la, entravam nas 
fronteiras lusas. Sua Majestade Dom Pedro, rei de Portugal e Algarves, preocu
padíssimo com a "inundação de gente tão ociosa e prejudicial por sua vida e 
costumes, andando armados para melhor cometerem seus assaltos'', decidiu 
determinar, por decreto, que além do degredo para a África. seriam eles 
degregados para a Brasil: ''Tendo resoluto que os ciganos e ciganas se pratique 
a leil, assim nesta corte, como nas mais terras do Reino; com declaração, que 
os anos que a mesma Lei lhes impõem para África, sejam para o Maranhão, e 
que os Ministros que assim o não executarem, lhes seja dado em culpa para 
serem castigados, conforme o dolo e omissão que sobre este particular tive
rem".31 Esta resolução real foi estabelecida no ano de 1686; porém um século 
antes, em 1574, durante o reinado de D. Sebastião, o cigano João Torres, preso 
na cadeia do Limoeiro em Lisboa foi condenado a cinco anos de trabalho forçado 
nas galés, além dos açoutes, baraço e pregão, Estando ele no Umoeiro, 
padecendo à mingua, "fraco e quebrado" e não podendo ''servir em causa de 
mar'' devido sua debilidade Hsica, e sendo muito pobre ''que não tinha nada de 
seu", pediu a comutação de sua pena nas galés parao degredo no Brasil e "para 
sempre". levando consigo sua mulher Angeli na. Sabe-se lá por que o cigano 
João escolheu o Brasi l. Talvez na Terra Atlãnlica tivesse ele outros parentes ou 
conhecidos. Os motivos de sua decisão os documentos não nos revelam, mas 
sabemos que o degredo para o Brasil, comparado com o degredo nas galés, 
significava, no mínimo, a esperança de sobrevivência. O tempo de vida dos 
forçados às galés, devido à dureza do trabalho, era reduzido a poucos anos O 
pedido do cigano Torres foi atendido pelo rei. Seus cinco anos de galés foram 
comutados "em outros cinco anos para o Brasil, onde levará sua mulher e fi lhos'' _32 

Bem mais tarde, na segunda metade do século XVII I, as autoridades 
portuguesas se mostravam preocupadas com a expansão e "prejudiciais cos-

31 Decreto em que se mandou comut r o degredo de África para o Maranh!lo. In: F A. Coell,o, op. cit , 
p.263, documento numero 23. 

32 . A Coelho, op. cil. , p. 232, documento número. 5. 
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Lumes" dos ciganos "que deste Reino tem sido degredados para o Eslado do 
Brasil". Informa o alvará de 20 de setembro de 1760: " ... vivem tanto a disposição 
de sua vontade que usando dos seus prejudiciais costumes com total infraçcào 
das minhas leis, causam intoleráveis incómodos aos moradores, comet ndo 
continuados furtos de cavalos e escravos, fazendo-se formidáveis por andarem 
sempre encorporados e carregados de armas de fogo pelas estradas, onde com 
declarada violência praticam mais a seu salvo os seus perniciosfssimos proce
dimentos".33 

Henrí Koster, viajante inglês que percorreu o Brasil setentrional no inicio do 
século XIX, dá-nos noticias dos ciganos que nestas terras viviam. Após mencio
nar as caracterfsticas dos povos indlgenas, negros e brancos, os quais formaram 
o elemento brasileiro, o autor acrescenta superficialmente: "resta-nos ainda talar 
de uma raça de homens; mas os indivíduos que a compõem não são em número 
bastante grande para que classifiquemos entre a população do Brasll ... ".34 

Referia-se ele aos ciganos que nestas partes viviam. 
No Brasil, como em Portugal, os ciganos foram sempre considerados como 

elementos perturbadores da ordem. Bandos deles "tinham por costume mos
trar-se noutros tempos,uma vez por ano. na aldeia a de Pasmado e noutros 
lugares da província de Pernambuco; mas o governador era inimigo deles e 
corno fossem feitas tentativas para prender alguns, as visitas acabaram".35 

A mentalidade comum existente na época fizera dos ciganos uma raça 
excêntrica. "Tziganes" na Europa, conhecidos como "Egípcios", "Sarracenos", 
''Bol1émios" ou "Romanichel''. Exóticos como a própria origem. Pintam-nos como 
homens altos e bem feitos, de cor acastanhada com feições semelhantes às dos 
brancos. Vagueiam em bando, homens, mulheres, crianças; trocando, compran
do, vendendo cavalos, íóias de ouro e de prata. As mulheres jornadeiam 
assentadas entre os cestos, em cavalos albardados: metem os filhos nos cestos 
misturados com a bagagem. Os homens estão ajojados sob o peso, contentam
se com o abrandar o passo das cavalgaduras, sem pensar em se apearem e 
repartirem as cargas por todos os animais. Diz-se que, afirma Koster, não 
observam nenhuma prática relig iosa, que não vão nunca à missa nem ao 
confessor e que se casam só com pessoas de sua raça.36 

Uma provisão expedida pelo Conselho Ultramarino, de 11 de abril de 1718, 
segundo a qual foram degredados alguns ''ciganos do Reino para a cidade da 
Bahia", ordenava ao governador que "ponha cobro e cuidado na proibição do 

33 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (AN. T.T .). Maço 6 da Leis. documento número 29 
34 Henri Kostor, Voyages dans la partle septentrlonal e du Brésll deuls1809 jusqu'en 1815, trad . do 

l'anglals par M.A. J y, i>aris, 1818, vol. IL In: F. A Coelho. op. cit, p, 272 
35 Idem, ibidem. 
36 Idem. ibidem, 
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uso de sua lfngua e gfria, não permitindo que se ensine a seus filhos, a fim de 
obter-se a sua extinção".37 Neste mesmo documento determinou Dom João V. 
"por graça de Deus", mandar "para essa praça da Bahia, vários ciganos e 
ciganas, e seus filhos, pe'lo mal e escandaloso procedimento, com que se tem 
portado neste Reino, de que haviam tão repetidos clamores, indo repartidos 
agora pelos diversos navios, que vão para esse porto".38 

Uma vez nas novas terras, não tiveram diferente sorte esses nossos ciga
nos. A Câmara da cidade da Bahia de Todos os Santos, através de ofício do dia 
5 de julho de 1755, exigiu que eles fossem expulsos da provfncia. Resolução 
igual tomou a Câmara da Vi la da Cachoeira, enumerando, entre os muitos 
prejulzos que os ciganos causavam, um assalto aos comboios e tropas dos 
mineiros, furtando-lhes os cavalos. 

Por ordem da Câmara, os ciganos recém chegados à Bahia foram habitar 
uma parte do bairro da Palma, lugar chamado Mouraria, mas não havendo 
espaço suficiente para tanta gente, designou-se depois um outro local: a 
freguesia de Santo Antônio Além do Carmo.39 

Mello Moraes Rlho relata que chegaram ao Rio de Janeiro os avós e 
parentes do senhor Pinto Noites, "estimável calon (caló) de 89 anos''. Eram nove 
famflias que vieram degredadas em razão de um roubo de quintos de ouro 
atribuído aos ciganos. Estes degredados que teriam chegado ao Brasil em 1718 
e segundo o autor, "entregar-se-iam às indústrias dos metais: caldeireiros, 
ferreiros, latoeiros e ourives; as mulheres rezariam de quebrando e leriam a 
buena dicha. 40 Relata Sr. Pinto Noites os nomes compreendidos no decreto de 
banimento de 11 de abril de 1718: João da Costa Ramos, por alcunha João do 
Reino, com seu filho Fernando da Costa Ramos e sua mulher Dona Eugênia; Luis 
Rabelo de Aragão; Ricardo Fraga, que seguiu para Minas Gerais; Antonio Laço, 
com sua mulher Jacinta Laço; o Conde de Cantanhede; Manuel Cabral e Antonio 
Curto, que foram para a Bahia, acompanhados, além de mulher e filhos, de noras, 
genros e netos. Desembarcados no Brasil, "alojaram-se em barracas no Campo 
dos Ciganos, enorme e inculta praça que se estendia da Rua do Cano até a 
Barreira do Senado'.41 

Expulsos da Metrópole e perseguidos na Colônia. Os ciganos. depois de 
longos anos, continuavam sendo vistos como eiPmentos perigosos e transgres
sores do "sossego público"; "gente tão inútil e mal educada". O Alvaré de 1760 

37 Provisao do Conselho do Ultramar de 11 de abril de 1718, In; lgnncio Accioli, Memórias Históricas e 
Políticas da Bahia, 1925, vol . 111. pp. 155-156. 

38 Idem, Ibidem. 
39 Idem. ibidem. 
40 Mello Moraes A lho. Os ciganos no Brasll.ln: . A. Coelho, op. clt .. p. 273. 
41 Mello Moraes Alho. Os ciganos no Brasil e cancioneiro dos ciganos, Belo Horizonte, editora Itatiaia 

Llmit da, editora da Univ rsidade de Sao Paulo, 1981, pp. 26-27. 
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obriga-os "pelos termos mais fortes e eficazes a tomar a vida civil" A 
régia foi imperativamente categórica no sentido de desmantelar o laço 
liares que perpetuavam os costumes ciganos. Desta forma suas tradiçO n!'!lo 
poderiam tornar-se hereditérias. O alvaré ordena que os rapazes de eq11 n 
idade, filhos dos ciganos, se entregassem judicialmente aos mestre qu 111 
ensinassem os oficios e artes mecanicas. Aos adultos, a obrigatoriedade 
assentarem praça de soldados e, por algum tempo se repartissem pelos pre l
dias, "de sorte que nunca estejam muitos juntos em um mesmo presfdio, ou s 
façam trabalhar nas obras públicas". Eram-lhes proibido "comerciar em besta 
e escravos e andarem em ranchos; que não vivam em bairros separados, nem 
todos juntos, e lhes não sejam permitidos tra.zerem armas, não só as que pelas 
minhas leis são proibidas, que de nenhuma maneira se lhes consentirão, nem 
ainda nas viagens, mas também aquelas, que lhes poderiam servir de adorno'' 
As mulheres ciganas seriam constrangidas à viverem recolhidas e se ocuparem 
"naqueles mesmos exerclcios de que usam as do pa1s".42 

Degredadas de Portugal, algumas ciganas que no Brasil viviam na época 
da primeira visitação do Santo Offcio na Bahia - Violante Fernandes, viúva de 
um cigano degredado por furtos de burros; Maria Fernandes e Apolônia Busta
mante - pareciam irritadfssimas com as abundantes chuvas que caiam inces
santemente naquele período. Usando de blasfêmias e "palavras indecorosas" 
contra Deus e a fé católica, resolveram grotescamente atribuir ê Deus todas 
aquelas "chuvas, lamas e enxurradas". ''Deus mija sobre mim", dissera Violante. 
Indo muito além, Apolônia inventara uma nova, mas invertida bem-aventurança: 
" ... Bendito sea el carajo de mi setior Jesu Christo que agora mija sobre mi''. 
Foram presas as nossas ciganas blasfemas pela Inquisição de Lisboa que 
naquele ano de 1591 visitava pela primeira vez o Brasíl.43 

Uma outra cigana, lnez Mendes de Andrade, natural da Bahia de Todos os 
Santos e moradora no Porto dos Calvos, bispado de Pernambuco, era fi lha dos 
ciganos Francisco de Andrade e Isabel da Mata. Casada na capela de Santa 
Catarina da freguesia de Cotegipe na Bahia, após dez meses de vida marital , 
ausentou-se para Pernambuco e casou-se novamente com Simão de Araújo na 
igreja da Moribeca, fazendo-se apregoar por solteira. Para realizar seu segundo 
casamento forjou testemunhas e declarações ao pároco, porém "sendo tudo 
fa lso". Presa e levada para os cárceres de Lisboa, confessou que, quando se 
casou pela primeira vez, tinha apenas 12 anos completos e que "nunca o dito 

42 Arquivo Nacional da Torre de Tombo (A.N.T.T.). Maço 6 de Leis, documento número 29 de maço 4 d 
Leis, documento numero 165. 

43 Primeira Vlsi taç o do S r,to Oficio às partes do Brasil pelo Licenciado Heitor Furtado de M ndonç , 
Confissões da Bahia: 1591- 1592, Prelácio de Capistrano de Abreu. Rio de Janeiro. . Brigulet, 1935, 
pp. 58 128 
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marido pode consumar com ela o matrimOnio" e que ela havia pedido anulação 
do casamento, mas não esperara a sentença definitiva do juiz eclesiástico .. Do 
segundo casamento teve três filhos e trouxera à Lisboa um deles "por ser ainda 
de leite". lnez Mendes Andrade saiu no Auto da Fé do dia 1 O de abril de 1691 e 
fora condenada ao degredo para a Bahia onde nunca chegou. Rcou no cárcere 
do Limoeiro ainda sete meses aguardando a leitura de sua pena. Não sabemos 
exatamente o que se passou lá dentro, mas a nossa baiana de 22 anos, 
acompanhada do filho recém-nascido, a qual "confessou logo tanto que a 
primeira vez que veio à Mesa", não suportou à ronga espera. No dia 7 de 
novembro de1691, o carcereiro da prisão informou que "os senhores inquisitores 
me mandam fizesse aqui declaração de como lnez Andrade falecera no Limoeiro 
desta cidade onde estava presa para ir cumprir seu degredo". 44 

A Metrópole despejou seus "criminosos" nas terras coloniais ultramarinas, 
particularmente no Brasil e África. A Colônia, por sua vez, degredou seus 
"elementos indesejáveis" e "gentes inúteis" para outras capitanias do próprio 
Brasil. Exclusão social? Certo! Mas não somente. Representava também o 
degredo um remédio, um elixir milagroso, capaz de provocar a expiação e 
regeneração dos crimes e pecados cometidos? Havia sempre um lugar onde 
seria possível depurar pecados e crimes. O degredo possibilitou à velha Metró
pole livrar-se de seu contigente populacional considerado inútil e perigoso e ao 
mesmo tempo oferecia à alma pecadora a possibilidade de purificar-se de suas 
faltas: "Miserére mei Deus, secundum misericordiam tuam ... Amplius lava me ab 
iniquitate mea, et a pecato meo munda me". 45 Neste prisma o degredo funcionou 
como um nítido rito de purificação. 

No Brasil, como em Portugal, apesar do tom imperativo e da teórica 
severidade das leis, as medidas judiciais não conseguiram amenizar o "incemo
do social" provocado pelos ciganos como fora sua intenção desde o alvará 
de1537.46 Em 1848, o problema iniciado no século XVI , com as normas legais 
que tratavam de expulsar os ciganos estrangeiros e proibindo aos nacionais de 
trajarem a seu uso, estava muito longe de ter solução. Para a fiscalização das 
entradas de ciganos em Portugal, foram eles obrigados a munir-se de documen
tos: "Deve-se cuidadosamente exigir-se passaportes dos bandos de ciganos 
que transitaram pelo Reino". 

Depois de tantos anos de insistência, não cabia mais estabelecer novas 
punições. As autoridades não sabiam o que mais inventar. Tudo já havia sido 
tentado e começa-se, então, a resgatarem-se as velhas leis. A portaria circular 

44 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (AN.T.T.), lnqu1siçêo de Lisboa, processo 10291 . 
45 Mis rere (Salmo 50). 
46 J. A de Rgueiredo, Synopsls Chronologica, Lisboa, 1790, vol. I, p . 321 . In: F. A. Coelho, ÇJp. clt., p. 230, 

documento número 1 • 
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de 18 de abri l de 1848 nada trazia de novo. Para aqueles que não trouxessem 
passaporte, a punição ordenada nest~ portaria. seria a me~a da lei ~e 20 de 
setembro de 1760, aquela estabelecida, 1nef1cazmente, Oitenta e 01to anos 
antes.47 

Paris, La Sorbonne, outubro 1993 

47 Henrique da Gama Barros, Repertório Administrativo, Lisboa, 1860. tomo I. p. 151. In: F. A. Coelho. op. 

cit .. p . 265, documento número 37. 
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