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Itinerância “Casas do Brasil – Barraca Cigana” apre senta o dia 
a dia do universo cigano em São Pedro 

 

 

 
Visitação: 11 de dezembro a 1 de fevereiro 

Museu Gustavo Teixeira – Centro – São Pedro/SP 

 
A partir de 11 de dezembro, a cidade de São Pedro receberá um recorte da exposição Casas do 

Brasil – Barraca Cigana, quarta edição do projeto que propõe a formação de um inventário 
sobre a diversidade do morar no país, realizado pelo Museu da Casa Brasileira (MCB), 
instituição da Secretaria de Estado da Cultura. A itinerância no Museu Gustavo Teixeira 
acontece a partir da parceria entre o MCB e o SISEM-SP (Sistema Estadual de Museus), por 
meio da qual são levados a cidades paulistas conteúdos importantes já mostrados 
anteriormente no espaço expositivo do museu.  
 
Barraca Cigana traz fotografias da pesquisadora Luciana Sampaio, que registrou o dia a dia de 
acampamentos dos ciganos Calon na periferia e interior de São Paulo durante mais de uma 
década. Em outubro de 1997, no Largo 13 de Maio, bairro de Santo Amaro em São Paulo, 
Luciana viu pela primeira vez um grupo de ciganas lendo a sorte na rua. “Sempre ouvi falar que 
eram bruxas malvadas, mas, a partir daquele momento, as cores dos seus vestidos passaram a 
ser um dos elementos que mais me atraíam, e que me levaram a conviver por quase 15 anos 
com famílias de ciganos Calon, espalhados pelo Estado de São Paulo”, relata. 
 
Desde então, a fotógrafa documenta o modo de vida desconhecido destes brasileiros, sempre 
se questionando sobre como conseguiram manter praticamente intactos, por tantos séculos, 



língua, vestimentas, organização familiar, habitação, meios de sobrevivência e tantos outros 
valores. Em 2007, passou da documentação fotográfica para a produção de vídeos em que, 
além das atividades cotidianas, registrou também entrevistas. O trabalho resultou em um 
extenso arquivo documental que será, em parte, exibido na mostra. Complementam a 
exposição, textos da antropóloga Florencia Ferrari. 
 
Os ciganos retratados na exposição são da etnia Calon, falam o dialeto Chibi, e atualmente 
vivem em cidades do estado de São Paulo em acampamentos espalhados por seis cidades: 
Jaboticabal, Pitangueiras, Guariba, Ribeirão Preto, Rio Preto e São Paulo. 
 
Sobre Casas do Brasil 

Realizado desde 2006, o projeto Casas do Brasil, com cinco edições já realizadas, procura 
mapear as diversas tipologias de habitações brasileiras com o objetivo de formar um 
inventário sobre a diversidade do morar no país. Já foram tema do projeto em exposições no 
Museu da Casa Brasileira, entre outros, a “Casa Xinguana” (2008) e a “Habitação ribeirinha na 
Amazônia” (2013). “Barraca Cigana” (2012) é o quarto volume da série.  
 
Sobre o Sistema Estadual de Museus 
O SISEM-SP reúne e articula todos os museus do Estado buscando promover o 
desenvolvimento e fortalecimento institucional. É coordenado pela Unidade de Preservação do 
Patrimônio Museológico (UPPM) da Secretaria de Estado da Cultura e atualmente engloba 
cerca de 415 instituições, públicas e privadas, de 190 municípios. Entre as principais ações do 
SISEM, está a realização de exposições itinerantes e de estudos detalhados sobre cada museu 
e cidades onde estão localizados. O SISEM promove, ainda, programas de formação, 
capacitação e aperfeiçoamento técnico de profissionais, além de convênios entre os museus 
do Estado e instituições nacionais e internacionais, com o objetivo de aprimorar e valorizar as 
próprias instituições e seus acervos. Para saber mais acesse: www.sisemsp.org.br 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 

O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o 
único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional 
e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design 
Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um 
inventário sobre as diferentes tipologias de morar no país. 
 
 
SERVIÇO 
Casas do Brasil – Barraca Cigana 

Visitação: 11 de dezembro de 2014 a 1 de fevereiro de 2015 
Terça a sexta-feira, das 9h às 17h  
Sábados, das 9h às 15h  
Domingos e feriados, das 9h às 13h  
 

Local: Museu Gustavo Teixeira - (19) 3483-1476 
Rua Joaquim Teixeira de Toledo, 524 – Centro – São Pedro  
 
Realização: MCB e SISEM  
Apoio: Prefeitura de São Pedro e Museu Gustavo Teixeira 
 

Museu da Casa Brasileira 

Horário de funcionamento: de terça a domingo das 10h às 18h 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano (11 3032-3727) 



 
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br  
www.mcb.org.br    
 
Informações para a imprensa | Museu da Casa Brasileira 

Filipe Bezerra - Coordenador de Comunicação | comunicacao@mcb.org.br  

João Vicente – Assist. Comunicação |assistcomunicacao@mcb.org.br   
Izabelle Prado - Assistente de Comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br   
 

Informações para a imprensa | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

Jamile Menezes – (11) 3339.8243 | jmferreira@sp.gov.br 
Natália Inzinna – (11) 3339.8162 | ninzinna@sp.gov.br  
 


