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UMA INTERPRETAÇÃO GEOGRÁFRICA DA FESTA DE SANTA SARA KALI 

NO PARQUE GAROTA DE IPANEMA. 
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Resumo: O presente artigo enfoca a manifestação da fé no espaço geográfico a partir de encontros 

ocorrentes no evento geográfico festivo denominado Slava de Santa Sara Kali. Organizado pela 

família Stanescon o evento reúne integrantes do povo cigano e devotos da santa padroeira do povo 

cigano em um lugar simbólico para o grupo: a gruta que abriga a imagem da santa localizada no 

Parque Garota de Ipanema. A partir de metodologias ativas realizadas em trabalho de campo, no 

âmbito de nova geografia cultural, o fenômeno geográfico é investigado em função dos significados 

e sentidos que assumem para os participantes. A manifestação do sagrado, no tempo oportuno da 

festa, se espraia pelo espaço geográfico, transformando-o material e simbolicamente.  

Palavras-chave: Povo Cigano; Santa Sara Kali; Festa de Santa Sara; Espaço Sagrado. 

 

Abstract: This article focuses on the manifestation of faith in the geographical space from meetings 

that take place in the festive geographical event called Slava de Santa Sara Kali. Organized by the 

Stanescon family the event brings together members of the Gypsy people and devotees of the patron 

saint of the Gypsy people in a symbolic place for the group: the grotto that houses the image of the 

saint located in the Garota de Ipanema Park. Based on active methodologies performed in fieldwork, 

within the scope of new cultural geography, the geographic phenomenon is investigated according to 

the meanings they assume for the participants. The manifestation of the sacred, in the opportune time 

of the feast, is moved through the geographical space, transforming it materially and symbolically.  

Keywords: Gypsy People; Saint Sara Kali; Sacred Space 

 

 

 

Recebido em: 10/08/2020 

Aprovado em: 28/08/2020  

 

 

 
1 Carliane Sandes Alves Gomes – Doutoranda em Geografia – PPGEO / UERJ - carliane.sag@hmail.com 
2 Cássio Lopes da Cruz Novo – Doutor em Geografia – PPGEO / UERJ - cassiolcnovo@gmail.com 

mailto:carliane.sag@hmail.com
mailto:cassiolcnovo@gmail.com


 
 

Revista Litteris - n. 25 - julho 2020      
Dossiê Performances: Linguagem, estéticas e representações culturais no espaço                 

 
 

2 
 

Introdução 

Sara, a Virgem de pele escura, foi consagrada e coroada padroeira dos ciganos na 

Europa. Seus mitos e milagres atravessaram o Oceano Atlântico. E, junto aos indivíduos 

pertencentes a esse povo, atracaram em portos Brasileiros. No Brasil, no interior de uma 

gruta, sua imagem repousa na rocha, ornamentada por um céu de estrelas douradas, flores 

multicoloridas e diante do mar do Arpoador. A imagem habita um parque cuja toponímia 

homenageia a obra dos cantores e compositores Vinícius de Moraes e Tom Jobim, 

colaborando para a difusão de uma composição brasileira que figura entre algumas das 

canções mais ouvidas pelo mundo. Nas histórias e geografias deste lugar, a Garota de 

Ipanema apresenta saia rodada, dente de ouro, exibindo o mistério em seu olhar e muita 

música para comemorar. No dia 24 de maio celebra-se a sua devoção. 

Luzes, cores, sons, sabores. No contexto têmporo-espacial da festa em homenagem à 

Sara, constituem-se como elementos sensoriais capazes de levar o homem à sua 

transcendência. Sendo filhos do vento, das estrelas e do luar, os ciganos cantam e dançam a 

vida como festa e a natureza que os rodeia como a mais bela e generosa anfitriã. A presença 

do povo cigano é vista e sentida no Parque Garota de Ipanema. O ir e vir de seus corpos 

ornamentados, perfumados e bailados, destaca-se na paisagem humanizada.  

Em meio aos ritos festivos é possível notar, quer seja no interior da praça, quer seja 

enquanto se caminha pela orla do Arpoador na Cidade do Rio de Janeiro, o seu colorido 

incomum. Acessar esse evento geográfico festivo (Silva, 2013) requer uma espécie de 

passaporte, cujo valor é amor ao próximo, sentimento de Paz, Solidariedade, fé em Kristesko 

(Jesus Cristo) e em Santa Sara Kali. Ao menos, é assim que a líder dos ciganos ali reunidos, 

Mirian Stanescon, anuncia em sua Corrente pela Paz.  

O artigo se propõe a explorar a festa religiosa de Santa Sara Kali, realizada no ano de 

2015, enfocando a dimensão temporal do espaço sagrado em relação à organização espacial 

fortemente marcada pela transformação das práticas religiosas no contexto festivo. A partir 

de estudos ancorados na geografia em suas abordagens culturais no espaço, o fato festivo é 

interpretado espacialmente como meio onde – e quando – indivíduos e o grupo reafirmam 
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ideias e narrativas sobre o passado, suas origens e sua fé. O tempo festivo, entendido como 

momento de re-ligação do homem com a sua devoção, dota as ações no espaço com um 

sentido de tempo, possibilitando aos participantes transferências para o tempo original; o 

tempo de fundação do mito de origem. Segundo Mircea Eliade (2002), a passagem para ações 

espaciais vividas in illo tempore. E, desse modo, oportunizam vivenciar o presente de acordo 

com os valores inteligíveis ao grupo cultural.  

 

1. O IR À FESTA: UMA ETNOGEOGRAFIA DO CAMPO FESTIVO 
 

Diário de campo: dia 24 de maio do ano de 2015. 

É dia de Sara, preparo-me para o festejo. Visto a melhor roupa, saia longa, brincos e 

brilhos. Destino: a gruta. Pelos trilhos do metrô, vejo de longe um casal. Reparo em 

seus dentes cobertos por ouro. E os olhares à sua volta. Eles também estão a caminho 

de lá. Paro e compro rosas. Sigo em silêncio. A praça já está cheia. No altar já há 

flores, incensos, frutas e velas. Vejo uma mulher jogando moeda. Outra oferece um 

lenço. Há uma pequena fila para consulta do destino na palma da mão. Roupas 

penduradas na frente da barraca chamam a atenção. Percebo uma cena, é gravação. 

De repente, envolta por tumulto, ela chega. Vestida de branco, atrai a multidão. 

Todos querem tocá-la. Há gritos: “Mirian!” “Rainha cigana!” “Santa Sara!”. 

Posiciono-me para ouvir o sermão. Não consigo, sinto o primeiro beliscão. Começa 

a oração. E na hora da distribuição dos pães, há confusão.  Sobe a fumaça levando 

os pedidos e deixando a purificação. Ao som do violino, ouço a canção. A bela cigana 

dança e convida minha atenção. Encanto-me pela comemoração. Saio do parque. O 

que é aquilo ali? Ciganos metaleiros? Vou conhecer então3.     

A festa. 

Neste dia do ano alguns ciganos e devotos se reúnem no Parque Garota de Ipanema 

para fazer ou cumprir promessas. Também buscam se sentir mais próximos à divindade para 

renovar seus votos de devoção à santa. A festa religiosa auxilia o homem religioso a vivenciar 

sua fé, experienciar o sagrado, comungar com a sua divindade. E é no tempo festivo que 

 
3 Etnogeografia realizada por Carliane Sandes, 2015. 
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sagrado se espraia como onda pelo Parque. E envolto pela atmosfera criada pela magia cigana   

a festa de Santa Sara acontece! 

 
2. O SAGRADO E PROFANO: O ACONTECER RELIGIOSO NO ESPAÇO 

FESTIVO  

 

Na festa de Santa Sara Kali identificamos o vivenciar religioso como meio de 

transformação do espaço geográfico. As ações humanas alteram as dinâmicas rotineiras da 

praça. Sob a lógica do estudo do sagrado, incorporando a dimensão simbólica do espaço, 

encaminhamos esse estudo apoiados pela teoria rosendahliana, de modo a privilegiar 

investigações acerca do Espaço Sagrado e Espaço Profano no âmbito dos estudos da 

geografia e religião. O esquema (1), apresenta a espacialidade do sagrado durante o festejo. 

Figura 1- Esquema que ilustra o espaço da festa de Santa Sara Kali no ano de 2015. 

Fonte: Aline Sathler, 2017. 

 

Com a finalidade de compreender melhor a segregação que ocorre na organização 

espacial derivada pela valorização que o sagrado impõe ao lugar, é possível reconhecer cinco 
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espaços diferenciados entre si: (a) o espaço sagrado principal; (b) o espaço sagrado 

secundário; (c) o espaço profano diretamente vinculado ao sagrado e (d) o espaço profano 

indiretamente vinculado ao sagrado. 

A hierarquia do sagrado no espaço é subjetiva, isto é, ela é qualificada pela 

sensibilidade e preferência do devoto. Desse modo, o mapa acima procura representar 

resultados provenientes da interpretação de interações sociais que ocorrem no tempo festivo, 

a partir de observações e interações qualitativas efetivadas em campo. Em complemento, ao 

iluminar essas ações espacializadas, a representação gráfica sugere um roteiro devocional 

dos fiéis no contexto de manifestação e vivência de sua fé no tempo kairológico da festa. O 

ato, consumido e visualizado no espaço festivo, qualifica os devotos como agentes 

modeladores do espaço.  

 

2.1  A GRUTA: ESPAÇO SAGRADO PRINCIPAL  

 

Uma falha geológica impregnada de sagrado é reconhecida como a morada de Sara. 

A gruta abriga o símbolo da devoção. É o lócus de maior sacralidade para os devotos, local 

de ocorrência da hierofania. Este é o lugar onde se encontra o altar de Santa Sara Kali. A 

escolha por um espaço apresentando esses predicados e, ainda, disponível para ser 

qualificado pelos sujeitos envolvidos com as dinâmicas culturais do grupo, sugere que o  

espaço sagrado é o lugar do santo, o lugar superior e não profano, no qual ocorre 

visivelmente o encontro simbólico do santo com o povo, num contato direto, sem 

intermediários. O espaço sagrado é o local em que o crente entra em comunicação 

mais completa com o divino. (ROSENDAHL 2012, p 173). 

Ver e sentir o sagrado, atenta às interações e comportamentos dos devotos entre si e 

com o lugar, providencia elementos para compreensão do espaço da gruta qualitativamente 

mais forte quando o tempo da festa se inicia. Chegando ao parque já é possível identificar o 

bailado dos corpos ciganos a transitar pelas áreas direta e indiretamente relacionadas com o 

lugar festivo. Inúmeros devotos se encaminham para o altar de Sara. Uns levam flores, outros 
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orações. É comum encontrar, sobre o altar, e ao seu redor, um mar de oferendas destinadas à 

padroeira. Ofertas que se somam ao azul vibrante, colorindo o céu de estrelas douradas que 

lhe serve de abrigo. O espaço torna-se mágico em função da prática devocional. As estrelas 

diligentemente recortadas e adesivadas na rocha crua recalcam a imagem da santa que 

sobressai, atraindo olhares, votos e pedidos. Para os que creem, a imagem se oferece em 

generosa distribuição de orientação, sentidos e esperanças, uma vez que as preces, 

murmuradas em seu nome, estão a agradecer por essas graças. 

Uns se agacham na rocha, pondo-se de joelhos. Outros se erguem nas pontas dos pés, 

alcançando aquele céu estrelado com suas mãos. Em comum, a procura pelo que desejam. 

Diante do altar, sobre o solo areado, são depositados balaios com frutas e doces decorados 

por fitilhos4. Há velas iluminando o espaço nas cores vermelha, azul e amarela5. Odores 

intensos como o de incenso e mirra transportam no vento a mensagem desejada. A multidão 

se aglomera, pois todos querem ver a santa. Com o avançar da hora a área ocupada por tantos 

itens ofertados vai sendo ampliada, gradualmente, expandindo o domínio do sagrado sobre o 

profano. Os corpos em ação e reação no espaço que vai sendo disputado conferem movimento 

à cena e evidenciam um bailado performático e multicolorido. Entre as pausas e movimentos 

o sagrado se propaga, aumentando sua abrangência. Em razão deste espraiamento, ele impõe 

seus valores diferenciados ao conjunto dos indivíduos ali presentes (ELIADE, 2010). A 

imagem abaixo apresenta a gruta no dia da festa 2015. 

 
4 Pequenas fitas coloridas decorativas. 
5 De acordo com a organização do evento, as cores possuem significados distintos. A vela vermelha é destinada 
a ancestralidade cigana, a azul é para a Santa Sara e a amarela para os ciganos da estrada.  
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Figura 2 - Imagem da gruta de Santa Sara Kali e os seus devotos, no tempo da festa anual de 2015. 
Fonte: SANDES, 2015 

 

2.2 O LOCAL FIXO DO ESTANDARTE DE SARA: ESPAÇO SAGRADO 

SECUNDÁRIO 

Erguido e sustentado por árvores, o estandarte reproduz a imagem de Santa Sara, a 

qual simboliza a essência da festa. Elevando-se sobre os demais elementos ao nível do solo 

ele modifica a paisagem, marcando-a a partir de sua importância simbólica. Passa a ocupar 

ponto de destaque durante o evento festivo, atraindo para si os olhares que até então se 

perdiam na imensidão de estímulos visuais da festa. Sendo assim o estandarte é entendido 

como espaço sacralizado passando, portanto, a ser visto e reconhecido como um centro de 

significados por excelência. Ou seja, passa a cumprir a função de apresentar/reapresentar o 

símbolo de um grupo. A imagem de Santa Sara Kali estampada no estandarte reúne e 

(re)organiza os sentidos e significados individuais e coletivos ali em circulação. E, ainda mais 

importante, (re)direciona a atenção capturada para o Espaço Sagrado Principal.   
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O estandarte, portanto, torna-se um fixo que adorna o festejo, conferindo suporte ao 

espaço sagrado principal, a gruta, ao receber a atenção dos devotos durante a festa. Já o 

Espaço Sagrado Secundário reforça a relação com o sagrado no espaço geográfico. A trama 

locacional desses elementos permite ao estandarte compor a paisagem do parque, 

participando com destaque, no espaço e no tempo da festa, do acontecer festivo. 

Originalmente, foi erguido pela organização do evento com a finalidade de enfeitar a festa e 

homenagear a padroeira. Contudo, de acordo com as dinâmicas e aferições realizadas durante 

o trabalho de campo, percebemos que se transformou em um foco de intensa devoção à 

imagem da santa ali pintada. A imagem (2) apresenta o estandarte como fixo capaz de atrair 

a atenção dos participantes da festa e para o qual fluxos e corpos se dirigiam no contexto das 

dinâmicas vividas no lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Imagem estandarte Santa Sara Kali e os seus devotos, em 24/05/2015. 

Fonte: SANDES, 2015 
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No transcurso da festa, a pintura de Santa Sara Kali atraía um número cada vez mais 

expressivo de pessoas. Uns paravam para contemplar, outros para fotografar. O 

comportamento das pessoas ali reunidas denunciava que sua presença era sentida naquele 

espaço. Como o espaço da gruta, repleto de agrados, mal comportava os fiéis, fomos 

percebendo que o espaço no qual foi colocado este elemento alegórico, originalmente 

pensado como enfeite, passou a servir como espaço alternativo – e imprevisto – para a 

adoração. Ao entardecer o local onde o estandarte repousava se encontrava repleto de flores 

decorando seus pés, enfeitando sua base e se oferecendo como testemunhos de sua 

centralidade por ocasião das dinâmicas que ensejara.  

O fervor dos crentes manifestando a sua fé precisa ser compreendido no âmbito da 

dinâmica espacial da festa religiosa. O “olhar do geógrafo” não se limita aos aspectos visuais 

daquilo que se observa. Ao que se vê, é preciso somar aquilo que a sensibilidade permite 

perceber. Neste caso, para além da visualidade do estandarte, é necessário atentar para os 

aspectos imateriais e subjetivos que dele irradiam, a ele se incorporam e por ele circulam, 

interpretados sob a atenção e importância a ele dedicadas pelos fieis. No contexto das 

interações entre os devotos, suas práticas devocionais e subjetividades se vinculam ao espaço 

no qual se encontram reunidos em celebração. Com isso, modificam e alteram a paisagem, 

re(significando) seus aspectos materiais e impregnando-os de simbolismo. Isto porque, 

 

existe uma realidade na paisagem religiosa: ela é essencialmente visível, porém, 

para explicá-la, é preciso apelar para os fatores invisíveis presentes nas práticas 

religiosas (ROSENDAHL,  2003 p,: 214).  

 

2.3 A PRAÇA (CÍRCULO-CENTRAL): ESPAÇO SAGRADO SECUNDÁRIO 

EFÊMERO 

Sua geometria circular influencia a dinâmica dos comportamentos corpóreos ali 

ocorrentes no decurso do tempo cotidiano. Englobando a pista de dança, palco e testemunha 
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de diversos shows ali realizados, um campo de futebol cimentado e com tintas de marcação 

pouco visíveis, arena para moradores de rua que fazem do Parque Garota de Ipanema sua 

área de lazer, o espaço onde a festa ocorre se encanta no tempo extraordinário da festa por 

intermédio das performances executadas e visualizadas em seus domínios. Iluminada, a 

localidade apresenta-se como ponto de encontro e como área central do evento. A 

centralidade desta área refere-se à sua localização geográfica em torno da qual se 

espacializam e se organizam os arranjos espaciais, assim como as dinâmicas presentes no 

evento festivo.  

A este espaço são endereçadas múltiplas funções durante a festividade, transitando de 

profano a sagrado. Preserva, entretanto, a dicotomia entre sagrado e profano visto que, 

mesmo no espaço e no tempo do evento festivo, o teor daquilo que oportunizam não se 

mistura (ROSENDAHL, 212). Esta relação dicotômica reflete outros comportamentos 

amplamente estudados em festas religiosas. E corrobora a ideia da geógrafa Zeny Ronsedahl 

(2012, p. 173) quando, ao analisar práticas sociais em eventos religiosos, ela afirma: “a missa, 

a procissão e o sermão representam a marca do sagrado oficial. A dança, as frequentes 

bebedeiras e brigas testemunham o profano”.  

De maneira efêmera este espaço é sacralizado em um único momento. Ele se torna 

sagrado a partir do instante em que a líder religiosa inicia o ritual da oração 6  e assim 

permanece até o seu findar. É a duração da reza, efetivada por uma líder carismática no 

contexto de sua performatividade, reconhecida como tal pelo seu povo e pelo conjunto dos 

presentes, a responsável por marcar, no espaço, a sacralidade do acontecer religioso no 

tempo festivo. Este rito reforça a relação do devoto com o Espaço Sagrado Principal.  

É possível observar nas fotos (4 e 5), a transformação espacial que o sagrado impõe 

no tempo transitório da festa. Os valores profanos vão sendo alterados conforme a sucessão 

 
6 O rito da oração é considerado eficaz porque recolhe para dentro do crente os mitos, os símbolos, os gestos 

e as falas sagradas. Em diferentes culturas a eficácia da oração e reza, encontra na linguagem um sentido 
logico que vai ao encontro as suas necessidades, no âmbito individual ou coletivo.  
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de ritos e práticas dos quais se diferenciam, ao longo do tempo, sendo subjugados no processo 

de sacralização do espaço. Desse modo, o sagrado encontra suporte para se manifestar, 

avançando sobre o profano e remodelando o espaço e transformando seus significados e as 

relações nele existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Imagem da cigana Mirian orando no círculo central do parque e os devotos em 24/05/2015 

Fonte: SANDES, 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Imagem da efervescência religiosa durante a celebração das práticas devocionais, no círculo central 

do parque. 
Fonte: SANDES, 2015 
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No vai-e-vem da festa pessoas circulam. Param para conversar. Para encontrar a festa 

e a celebração. A festa é um evento agregador. Mas, ao entardecer daquele domingo, na área 

central do parque, a rainha cigana se dirige para o coração da área central. Logo, não mais 

que de repente, a multidão se aglomera ao seu redor. São homens e mulheres. Todos querem 

ficar próximos a ela. Sua filha anuncia constantemente:  

Sem empurrar, idosos, cadeirantes e crianças de colo na frente. Calma meu povo!  

Mirian começa o sermão. Ela começa a contar sua história. Inicia, resgatando detalhes 

de quando ainda era muito pequena e relata como sofreu com preconceitos na escola por ser 

cigana. Fala sobre o momento em que decidiu se tornar advogada7, afirmando que apoia e 

incentiva as mulheres do seu povo a terem uma profissão. Diz: Se o seu pai falar que você tem 

que casar, mas você quer estudar, ameaça se jogar em um poço. Duvido que ele não vá te ouvir. 

Para o povo cigano, a vida vale mais do que tudo.  

E continua [...]  

Mirian fala sobre seu casamento: 

Me casei [sic] com um não cigano, o mais cigano que eu conheço. Quando me 

casei, já não era nova, disseram que eu não ia engravidar, mas eu pedi ajuda a Santa 

Sara e ela me deu quatro filhos. Devo tudo que eu tenho a ela. 

Ao finalizar o discurso, a cigana se coloca em silêncio. O rosto prenuncia seus 

pensamentos. E, com as mãos levantadas, como se tivesse pedindo algo aos céus, ela inicia 

a oração. Primeiro a Deus. Lida por ela em romanês, o ato se revela como importante ato da 

teia de ações simbólicas vividas e encenadas na festa. Em seguida, o conjunto dos 

participantes, em uníssono, repete os versos, agora na língua portuguesa. Consequentemente, 

é o momento da oração à Santa Sara. E a mesma prática é refeita. No final da oração, a 

purificação. Mirian, amparada por sua filha mais velha, inicia o banho em forma de benção. 

 
7 Chamamos a atenção para a alta taxa de analfabetismo no povo cigano. Sendo mulher, Mírian, ao 

graduar-se, tensiona valores culturais do grupo, destacando-se entre seu povo.   
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“Está na hora das ervas”, diz a cigana. E novamente a confusão se instala. Ouço mais uma 

vez os gritos: 

“Sem empurrar, idosos, cadeirantes e crianças de colo na frente. Calma meu povo!”, 

diz Mírian. E, prossegue: “Vai ter bênçãos pra todo mundo!”  

De uma caixa, a líder carismática retira um saquinho azul da cor de Sara. No interior 

há um pãozinho com uma moeda no fundo. A cigana explica o encanto daquele pão e o seu 

significado para o povo:  

Se você quer amor, coloque o pãozinho no açúcar. Mas se você quiser fartura e 

prosperidade, coloque no arroz. E mais uma vez, o que estava calmo e sereno, cede lugar 

aos atropelos, às cotoveladas. Muitos ansiando assegurar o seu pão. Em meio ao alarido e à 

confusão, houve quem pegasse dois, enquanto entreouvíamos a seguinte declaração: “eu quero o 

amor e o dinheiro, não dá para viver sem isso”, falava uma senhora.  

O tempo da oração acaba. A arte da música preenche o vazio que se segue à 

continuidade da oração. Após os ritos este mesmo espaço vai se transformando. O que antes 

era lugar de reza, agora é de dança, são temporalidades distintas da festa. São maneiras 

diferentes de estar na festa. A música invade o centro do parque, irradiando uma força 

invisível responsável por afastar os corpos do centro. As rodas se abrem. E os ciganos 

começam a dançar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Imagem do cigano tocando violino, rodeados de ciganas central do parque, marcando o início do 

festejo. 

Fonte: SANDES, 2015 
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3. ESPAÇO DA SORTE: ESPACIALIDADE MÍSTICA.  

A cigana leu o meu destino 

Eu sonhei 

Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante 

Eu sempre perguntei 

O que será o amanhã? 

Como vai ser o meu destino? 

(...) 

Como será o amanhã 

Responda quem puder  

O que irá me acontecer? 

O meu destino será como Deus quiser8 

A cigana leu o meu destino! E os murmurinhos de quem se disponibiliza para a leitura 

da palma da mão indicam que as ciganas seduzem a todos com o jogo do conhecer o futuro. 

Em diferentes lugares e tempos essa é uma das práticas que se atribui ao compêndio de 

saberes e prática do povo cigano, alimentando o imaginário que ronda a sua cultura e história. 

Na festa destinada a Santa Sara existe um espaço reservado com a função de abrigar o 

mistério. Esse espaço é sacralizado a partir do encantamento da magia cigana. Atos 

simbólicos, repletos de significados para o grupo, são utilizados nos ritos de purificação do 

ambiente. Elementos como água, cristais e segredos se somam nesta ação. O ritual resgata a 

herança e revive a memória ancestral, atualizando-as no tempo presente. Desse modo, há um 

espaço místico encontrado e vivido no espaço e tempo festivo.  

 
8 Trecho referente ao samba enredo do Acadêmico da União da Ilha do Governador, no ano de 1978. 
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E o futuro?  

Para o povo cigano há diversas maneiras de se conhecer o futuro. A mais conhecida 

é a prática da quiromancia, prática milenar ensinada pelas mães às suas filhas. Ela atrai 

pessoas desejosas por conhecer o futuro e os mistérios da vida. Por essa razão, a quiromancia 

se tornou popular nas sociedades gandjes. A pluralidade da cultura cigana não se restringe a 

oferecer a possibilidade de visitar o passado ou sondar o futuro apenas pela leitura das mãos. 

Outros caminhos são oferecidos e trilhados como, por exemplo, aqueles mostrados pelas 

cartas, pela leitura dos olhos, dos resíduos de bebidas como café ou, ainda, buscando sinais 

nos elementos da natureza.  

se é fato que eles cumprem os ritos das religiões que adotam, paralelamente, 

mantém algumas das suas crenças tradicionais como: cartomancia, quiromancia 

(leitura das linhas das mãos), oculomancia (leitura dos olhos), leitura do destino na 

borra do café e do chá, no jogo de moedas e, sobretudo, na observação dos sinais 

da natureza – inclusive no vôo das aves. Para os ciganos, em tudo pode-se ver um 

reflexo da vontade de Deus que, para eles, está acima de tudo. (PEREIRA,2009, 

p.5)  

 A figura 7, abaixo, ilustra o momento em que esta prática religiosa é realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Imagem da cigana na prática da quiromancia. 
Fonte: SANDES, 2015 

 

O exame de práticas místicas nesse espaço da festa, oportunizaram nosso progresso 

em relação às investigações anteriores, efetivadas no âmbito das pesquisas para a monografia 
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de graduação9 e dos estudos do NEPEC10. Retificamos, por conseguinte, o que foi escrito 

naquela oportunidade: este espaço consiste em um Espaço Profano Diretamente ligado ao 

Sagrado (SANDES, 2013). Naquele estudo as conclusões alcançadas apontaram para a 

referida classificação devido ao ato de cobrança pela prática religiosa, assim como pela sua 

relação com o serviço disponibilizado como atração na festa.  

Contudo, novas metodologias adotadas, o contato com novos autores e ideias, mais 

trabalhos de campo realizados, nos permitiram verificar que este espaço é sacralizado. Isto 

acontece antes que outras etapas ritualísticas do evento tenham seu início. As práticas acima 

mencionadas atuam, fortemente, no estabelecimento de elos de ligação entre o sagrado e os 

sujeito que atuam e significam seus atos no espaço, uma vez que  

 

o rito, portanto, não serve e não pode servir senão para manter a vitalidade dessas 

crenças, para impedir que elas se apaguem das memórias; ou seja, em suma, para 

revificar os elementos mais essenciais da consciência coletiva. Através dele o 

grupo reanima periodicamente o sentimento que tem de si mesmo e de sua unidade; 

ao mesmo tempo, os indivíduos são reafirmados na sua natureza de seres sociais 

(DURKHEIM, 1989, p. 447). 

 

3.1 A PRAIA: ESPAÇO SAGRADO SECUNDÁRIO ALTERNATIVO  

À direita da gruta, depois do gradil e da calçada de pedra portuguesa, encontra-se a 

Praia do Arpoador. Local de lazer, point dos surfistas, local de circulação de banhistas, 

turistas e da vida carioca. No dia 24 deste ano ganhou um ar místico com a chegada do Moto 

Clube Cia Cigana. Na faixa de terra à beira-mar este grupo encontrou uma maneira para 

vivenciar a sua fé diferente dos demais. Fez da área popular um espaço sagrado, realizando 

ali suas práticas religiosas. Neste momento eles se ocuparam em ampliar o vínculo de 

irradiação do Espaço Sagrado Principal. A praia se tornou um ponto alternativo para os 

 
9 Dissertação de mestrado de Carliane Sandes, defendida e aprovada em 2017.  

10 Núcleo de Estudos sobre Espaço e Cultura (UERJ). 
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ciganos devotos sobre rodas. Estacionaram suas motocicletas do lado de fora do espaço 

festivo. A paisagem praiana foi adornada com sua bandeira carregada de símbolos. Em 

paralelo, demarcaram aquela área utilizando símbolos inteligíveis ao grupo.  A imagem (8) 

registra a transformação da paisagem na área externa do parque. 

 
Figura 8 - Imagem dos ciganos metaleiros. 

Fonte: SANDES, 2015 
 

No mesmo dia, ao sair da festa, algo nos atrai a atenção. Interrompemos nossa 

trajetória para observar uma cena que se desenrolava. Sobre um grupo de integrantes reunidos 

e exclamando em altos brados, tremulava uma bandeira. Nela estava escrito Cia Cigana. 

Encaminhamo-nos em direção ao grupo. Atentamos para os seus coletes de couro, correntes 

e uma mesa improvisada. Perguntamos: São ciganos? Somos ciganos motoqueiros! 

Prosseguimos: por que vocês estão aqui do lado de fora? Já fomos à gruta visitar a nossa 

padroeira. Não gostamos desta festa. Então ficamos do lado de fora. E comemoramos aqui, 

do nosso jeito, o dia dela. Trouxemos o nosso vinho, a nossa fruta e nossa música. Já rezamos 

e já agradecemos. Sustentamos a conversa: como vocês agradecem? Fazemos tudo do nosso 

jeito, já temos o nosso próprio ritual.  
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Nem sempre a relação entre o homem e a sua divindade é assistida por um agente 

religioso profissional. Atraídos pela fé, o sentir e o vivenciar do sagrado, permitem que o 

homem religioso se relacione com o santo de sua devoção através de uma comunicação 

direta. A comunicação com a divindade, no caso dos motoqueiros acima apresentados, é 

vivida como uma comemoração coletiva organizada e experienciada como respeito e fé pela 

santa. Concomitantemente, ele representa intolerância e desprezo com a festa organizada pela 

família Stanescon.  

A escolha de outro espaço fora da praça para as suas práticas reforça o entendimento 

do espaço geográfico como mediador, condicionador e refletor de conflitos, desacordos, 

tensões e disputas nas escalas individuais e coletivas. Durante os festejos as dinâmicas 

observadas, corroboradas pelas falas e comportamentos de nossos interlocutores, evidenciam 

manifestações de hostilidade direcionadas aos organizadores do evento. A festa, dessa 

maneira, cumpre mais uma de suas funções: conferir publicidade às disputas sociais.  

 

4. BARRACAS DE BENS SIMBÓLICOS: ESPAÇO PROFANO DIRETAMENTE 

LIGADO AO COMÉRCIO.   

 

No parque, ao redor do sagrado, durante o acontecer festivo, encontram-se diversas 

estruturas em forma de barraca. Dentro de cada uma delas há um mundo a se revelar. Qual 

será a função dessas construções estrategicamente dispersas pelo espaço festivo?  

No interior deste espaço araras suportam extensa gama de itens, conferindo maior 

destaque às roupas coloridas e rodadas. Chapéus, fitas multicoloridas, lenços bordados, 

corpetes estilizados, anéis reluzentes, brincos chamativos, e enfeites cintilantes foram 

colocados à vista, convidando olhares curiosos e atraindo quem veio à festa para se enfeitar. 

Vendem-se indumentárias ligadas à moda cigana. Nossa atenção, contudo, é atraída quando 

uma cigana brada: “aqui se vende de tudo, só não se vende a ciganidade”.   
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Presentes. Ciganas presentes no interior das barracas. Ciganos presentes, vigiando as 

barracas. Curiosos presentes, em torno das barracas. Presentes sendo comprados, trocados, 

comemorados, em diversos espaços da festa. O dono de uma das barracas alugadas vem de 

longe, segundo o próprio, para realizar comércio. Ao ser interpelado ele nos declara só aceitar 

a troca se for pago em dinheiro. Perguntamos: “É de onde?” Ouvimos como resposta: 

“Itaboraí, acampamento cigano”. Insistimos: “A lona é sua?”. E ele responde mais uma vez: 

“Não, pago à Mirian”.  

A imagem (9), abaixo, apresenta o desenrolar desta atividade econômica no momento 

da festa. Esta imagem, capturada na área interna da barraca, retrata uma cena na qual os 

presentes são contemplados e negociados pelos sujeitos em ação.  

Figura 9 - Imagem do interior da barraca das vendas. 

Fonte: SANDES, 24/05/2015 

 

As relações vividas neste espaço constituem a comercialização de produtos e bens 

simbólicos destinados ao público presente na festa religiosa. Este espaço, desprovido de 
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sacralidade, localiza-se próximo ao sagrado. Sua localização estratégica propicia a ida do 

devoto a um específico estabelecimento para o consumo de sua mercadoria. Fornecendo, 

também, mais um espaço de convivência do evento festivo (ROSENDAHL, 2002). 

 

4.1 PALCO DE GRAVAÇÃO: ESPAÇO PROFANO INDIRETAMENTE LIGADO 

AO SAGRADO MIDIÁTICO.   

 

Interrompemos nosso caminhar pela festa para olhar a cena que atrai a atenção de 

tantos participantes. Outra performance se materializa diante de nossos olhos e, no momento 

seguinte, entendemos que estamos diante da cena de um filme.    

Luz, câmera e ação! 

Este ano, durante a realização da festa de Sara Kali, um grupo composto por atores, 

diretor e cinegrafista esteve presente no parque. A paisagem e a estética da festa se 

apresentam como elementos valorizados para a gravação das primeiras cenas do seu trabalho. 

Adornada de cigana, com lenço, tiara, argola, vestido e olhar penetrante, a atriz se empenhava 

em incorporar a arte de representar as ciganas presentes no lugar. Segundo o diretor da 

película a protagonista do projeto viveria uma cigana moderna apaixonada por um não 

cigano. No desenrolar da trama, ela deveria escolher entre viver o amor ou permanecer 

vivendo de acordo com os costumes e tradições do seu povo11.  

 A imagem (10) abaixo, captura a cena vivida pelos atores durante a festa de Santa 

Sara Kali. A paisagem como palco, os participantes da festa como figurantes e participantes 

da película.  

 

 
11 Dados da conversa realizada no evento.   
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Figura 10 - Imagem dos atores durante a gravação. 
Fonte: SANDES, 2015 

 

No espaço midiático a visibilidade, a publicidade e a exposição de comportamentos, 

tais como algumas práticas do cotidiano, foram representadas por diferentes sujeitos em 

sucessivos arranjos de construção e consumo do espaço. Em cena, a festa de Santa Sara Kali 

ia sendo vivida e encenada como ação em um palco a ser percebido a partir de um menor 

vínculo com o espaço sagrado. Nessas dinâmicas não fomos capazes de identificar elementos 

do sagrado ou, ao menos, interesse religioso em curso.  Segundo entendemos, a festa se fazia 

representar, apenas, como cenário do filme. Ou seja, um contexto espacial e temporal para 

organizar os sentidos e significados da narrativa fílmica.  
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Considerações Finais 

No decorrer desta análise procuramos interpretar significados atribuídos em espaços 

de (con)vivência festiva. No evento realizado no ano de 2015, no Parque Garota de Ipanema, 

o grupo cigano liderado por Mirian Stanescon se reuniu, uma vez mais, para celebrar sua fé 

e atualizar os ritos e práticas de sua religiosidade e cultura. 

Os trabalhos de campo, ensejadores de experiências individuais e vivências coletivas, 

nos permitiram entender que uma festa religiosa se amplia no tempo do acontecer festivo. E 

as dinâmicas que abrigam e engendram, por intermédio da fé, se estendem no espaço, 

participando decisivamente dos processos pelos quais devotos e integrantes do grupo cultural 

vivenciam suas identidades, renovam suas crenças, negociam seus interesses, dinamizam sua 

cultura. Essas muitas ações, vividas, encenadas, disputadas e ressignificadas durante o 

acontecer festivo, transformam a si mesmos, seus grupos e o espaço geográfico onde atuam. 

Festejam, agindo como agentes modeladores do espaço geográfico, enquanto louvam, 

cantam, dançam, miram o mar, rezam ou acariciam as estrelas douradas anexadas ao céu da 

gruta que abriga uma santa de pele escura.  

A rainha do mar. 

A padroeira do povo cigano. 

Optchá! 
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