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Barraca montada pelo chefe Darci Soares, sua mulher, Diholaila Marinho Soares, sobrinho, Fabinho Soares,  

e filha, Marimar Soares, do grupo de Jaboticabal, SP, no jardim do Museu da Casa Brasileira por ocasião da mostra 



6



sumário

09 apresentação mcb  miriam lerner e giancarlo latorraca 

13 barraca cigana  luciana sampaio

17 o mundo da barraca, a barraca como mundo  florencia ferrari

23 cultura material

39 cotidiano

67 festas e passeios

Francisco Morato, SP, 2007



8



9

Retomando a proposta de mapear, documen-

tar e contribuir para o estabelecimento de um 

inventário das diferentes formas de habitar 

pelo país, o projeto Casas do Brasil apresenta a 

barraca cigana; especificamente, as barracas ou 

“casas” utilizadas pelo clã dos ciganos Calon, 

pelo interior do estado de São Paulo. Foram 

quinze anos de documentação e acompanha-

mento dessa cultura pela fotógrafa Luciana 

Sampaio, aqui interpretados pela antropóloga 

Florencia Ferrari em três núcleos de aproxima-

ção ao tema: Cultura material, apresentando a 

barraca como artefato principal, protagonista 

na organização da vida, cuja espacialidade inte-

rage diretamente com os arranjos dos objetos 

e o universo material corriqueiro; Cotidiano, 

que nos revela o dia a dia ajustado aos espaços 

da barraca, do acampamento, e à natureza 

transitória destas arquiteturas; as celebrações 

e os eventos fora do rito diário complementam 

a observação desta cultura em Festas e passeios.

Cabe observar que este abrigo disseminado 

entre gerações, com toda sua carga simbólica, 

é uma adequação aos meios disponíveis para 

o estabelecimento dos acampamentos tempo-

apresentação mcb  
MIRIAM LERNER E GIANCARLO LATORRACA

Jaboticabal, SP, 2012
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rários em continuidade às antigas tradições 

dos ciganos. Trata-se da “casa” que intrinse-

camente expressa a cultura do homem, des-

centralizada do fazer conhecido e instituído 

pela sociedade comum. São meios despoja-

dos de construir, cuja espacialidade elabora-

da em seus mínimos detalhes evidencia uma 

integração espaço-objeto de forma direta e 

inerente à concepção do ambiente. 

Não falamos aqui de um modelo, mas da 

prática de adequação espaço-vida cotidiana, 

que estabeleceu ao longo dos anos, através 

de experiências coletivas, certo padrão de 

habitação que se torna evidente ao obser-

varmos a fotografia deste barraco feito “em 

material” sólido. Quando existe a possibili-

dade de construir sem restrição de recursos, 

e não elaborar para a remoção nômade, 

surge a mesma barraca materializada como 

casa. Uma ideia de lar extremamente apura-

da e ajustada aos anseios e necessidades do 

homem que a habita.

O universo descortinado pela habitação 

destes praticantes de longevo nomadismo 

permite-nos observar, a partir de nossa 

prática ocidentalizada, um programa próprio 

para o “desenho” cotidiano de uma casa. Um 

modo diferente praticado entre nós e a ser 

considerado como mais uma possibilidade de 

constituir espaços de convívio privados e co-

letivos em nossa rica e diversa complexidade 

social. Outro modo de habitar no Brasil, uma 

casa brasileira que está em nossa cultura 

e permanece na história do homem desde 

tempos remotos, uma casa universal.

Carapicuíba, SP, 2001
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Em outubro de 1997, no largo Treze de Maio, 

bairro de Santo Amaro em São Paulo,  

vi pela primeira vez um grupo de ciganas  

lendo a sorte na rua. Fiquei fascinada por  

seus vestidos coloridos e não resisti: pedi  

para tirar uma foto. Para minha surpresa, 

as cinco mulheres ciganas não apenas 

concordaram como posaram de forma 

peculiar para a fotografia. 

Naquele momento, ao percorrer o quadro 

com meu olhar, antes de realizar o primeiro 

clique, encantei-me. Encantei-me com as 

expressões ingênuas e os gestos singelos 

inesperados daquelas mulheres, pois 

sempre ouvira falar que eram bruxas e 

malvadas. A partir daquele ponto, as cores 

dos seus vestidos passaram a ser apenas 

um dos elementos que me atraíam e me 

levaram a conviver por quase quinze anos 

em acampamentos espalhados pelo estado 

de São Paulo, nas cidades de Jaboticabal, 

Pitangueiras, Ribeirão Preto, Itapecerica da 

Serra, Francisco Morato, São José do Rio 

Preto, Itaquaquecetuba, Guariba, Monte 

Alto, Carapicuíba, São Bernardo do Campo, 

barraca cigana LUCIANA SAMPAIO

Largo Treze de Maio, SP, 1997
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Guarujá e diversos bairros da cidade de 

São Paulo. O fascínio inicial tornou-se 

uma obsessão à medida que eu constatava 

quão pouco se sabia sobre os ciganos no 

Brasil: na época quase não havia estudos 

acadêmicos sobre eles, e a documentação 

era escassa. 

Vi-me numa estranha situação, como  

se tivesse descoberto uma cultura que, 

apesar de estar no país desde o século XVI, 

era tão pouco conhecida. 

Como fotógrafa, resolvi documentar  

aquele modo de vida desconhecido dos  

brasileiros, sempre me questionando  

sobre como conseguiram manter, por  

tantos séculos, língua, vestimentas, 

organização familiar, habitação, meios 

de sobrevivência e tantos outros valores 

praticamente intactos. Na busca por 

respostas, passei da fotografia para o  

vídeo e, em 2007, após quatro anos de 

ausência, voltei a visitar os acampamentos 

e comecei a gravar, além das atividades 

cotidianas, também entrevistas. 

O trabalho resultou em um extenso arquivo 

documental, exposto agora, em parte, no 

Museu da Casa Brasileira.

Obviamente nada disso teria sido possível 

sem o carinho, a paciência, o respeito e a 

confiança que todas as pessoas retratadas 

demonstraram por mim durante esses anos. 

Sou imensamente grata.

Aracati, SP, 2000
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Indo tanto a certo esmo, se salvos, viver por dourados 

tempos, os ciganos, era fim de agosto, num fechar 

desapareciam. João Guimarães Rosa, “O faraó e a água  

do rio”, in Terceiras estórias, 1967. 

Logo nos primeiros tempos da colonização, 

aportaram nestas terras brasileiras ciganos 

provenientes da Península Ibérica. Embora os 

documentos históricos sejam escassos, há 

indícios linguísticos de que os ciganos que 

hoje no Brasil se autodenominam Calon sejam 

descendentes – mas muito, muito misturados 

com as populações locais – de famílias que 

vieram dessa região em sucessivas levas: 

no vocabulário do chibi, como chamam sua 

“linguagem” derivada da língua romani (de 

origem indo-ariana), há também marcas 

do caló falado pelos gitanos na Espanha. 

São, portanto, ciganos cujos antepassados 

atravessaram a península. Os Rom, por 

sua vez, falam romani, e sua chegada mais 

recente é bem mais documentada. Uma 

grande onda migratória originou-se com a 

abolição da escravidão cigana na Romênia, 

em razão da ocupação russo-turca em 1850, e 

um contingente considerável de famílias Rom 

viajou e se distribuiu por países da Europa e 

da América. Mais tarde, uma nova migração 

se deveu à perseguição nazista a judeus e 

ciganos durante a Segunda Guerra Mundial. 

Outras populações, como os Sinti, também 

estão presentes no território nacional. Não 

há números confiáveis acerca da população 

cigana no Brasil, mas possivelmente os Calon 

sejam o maior grupo, espalhado por todo o 

país. É importante salientar que não se trata de 

“um povo” ou de “uma etnia”; a socialidade 

cigana funciona por uma lógica segmentar, 

em que sempre uma rede de parentes se 

diferencia de outras, em múltiplas escalas. 

Num nível mais geral, os Calon distinguem-se 

dos “tacheiros”, os Rom. Os Calon retratados 

por Luciana Sampaio se dizem “mineiros” 

(viveram em Minas quarenta anos atrás 

e ainda têm parentes por lá) e buscam se 

separar dos “cariocas”, “mateiros”, “baianos”, 

“do sul”, e assim sucessivamente.

Quando vemos barracas ciganas aparecerem 

e desaparecerem nas margens de uma estrada 

ou nas periferias de cidades no sudeste do 

Brasil, quase sempre são famílias Calon. 

o mundo da barraca, a barraca como mundo FLORENCIA FERRARI

Jardim Noronha, SP, 1997
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Muitos Rom vivem em casas – às vezes, 

mansões – em bairros abastados, como os de 

Campinas. Mas essa distinção não é em nada 

absoluta. Os Calon também vivem em casas, 

formando bairros ciganos em muitas cidades, 

e os Rom também vivem em barracas, de 

modelo ligeiramente distinto das que vemos 

nesta exposição. O cerne do nomadismo não 

está na errância, em oposição à fixação em 

um lugar. Os Calon são nômades vivendo em 

barracas ou em casas, pois seu nomadismo 

é “cosmológico”. O modo como veem o 

mundo não se define por uma relação de 

identidade com um território, tanto é assim 

que chamam os não ciganos de brasileiros. 

Quando moram em casa, reproduzem a 

lógica da barraca: organizam o espaço do 

mesmo modo, os parentes devem morar 

em casas vizinhas ou acampar no jardim, 

mantendo uma intensa convivência. Um 

constante entra e sai de familiares que viajam 

por alguns dias, semanas, meses torna o 

fluxo da casa idêntico ao da barraca.

Se a barraca nos faz pensar em uma vida 

nômade plena de liberdade e desprendimento, 

para os Calon retratados nesta exposição, 

entretanto, ela é um espaço familiar com 

regras, estética e valores bem definidos. 

Dificilmente uma barraca cigana fica sozinha. 

Os Calon vivem cercados de parentes, e um 

acampamento compõe-se do conjunto de 

barracas de uma turma de pessoas, do qual 

a família do “chefe” é o centro. A esta se 

agregam outros parentes e seus cônjuges, 

em barracas adjacentes. Cada barraca define 

uma unidade familiar mínima, idealmente 

formada por um casal e seus filhos solteiros. 

Os filhos casados têm barracas próprias, e 

com frequência parentes viúvos, solteiros 

ou separados habitam barracas menores, 

e à parte. A disposição de barracas num 

acampamento diz muito das relações de 

parentesco e evitação entre núcleos familiares. 

Se uma nova turma chega ao mesmo pouso, 

suas barracas são montadas de modo a dar as 

costas às barracas da primeira turma, e criam 

um ambiente separado, bastante restrito aos 

Calon dessa turma.

O sistema construtivo das barracas consiste 

em uma estrutura de postes de madeira 

apoiados no chão, sobre a qual é esticada e 

amarrada com cordões e estacas uma lona de 

caminhão, resultando em um espaço coberto 

de pelo menos 20 metros quadrados. As 

laterais e o fundo são tampados com lonas 

mais leves, muitas vezes material reciclado de 
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peças publicitárias. Outras lonas podem ser 

adicionadas, de modo a estender a barraca, 

chegando a 80 metros quadrados. Uma 

barraca grande com uma lona nova é sinal de 

riqueza. A montagem toma um dia de trabalho 

de dois ou mais homens: o próprio dono da 

barraca e seu filho, um irmão ou cunhado. As 

mulheres dedicam-se à limpeza e arrumação 

do interior, carregando tábuas, baldes na 

cabeça, sacos de roupa, e areando a louça.

O ideal de organização de uma barraca é 

explicitado na ocasião do casamento de 

jovens calons. As famílias do noivo e da noiva 

providenciam um grande enxoval com tudo 

o que se espera de uma barraca completa, 

seguindo uma ordenação bastante definida. 

Olhando-as de fora, na lateral direita ou 

esquerda, desfila uma sequência de móveis- 

-objetos: a louça (panelas de alumínio, vasilhas, 

copos e pratos) extremamente brilhante é 

exposta na divisa da barraca; em seguida, 

a geladeira e o fogão são enfeitados com 

adesivos de desenhos infantis, times de futebol; 

sobre o jirau coberto por um plástico decorado, 

potes com mantimentos, um micro-ondas e 

caixas com pertences pessoais, um porta- 

-retratos, um espalhafatoso aparelho de som, 

a televisão, uma imagem de Nossa Senhora 

Aparecida. No fundo, duas prateleiras feitas 

de tábuas improvisadas atravessam todo o 

comprimento da barraca. Cobertas por tecidos 

(renda, chita ou cetim de cores exuberantes), 

elas sustentam os enormes sacos de cetim 

onde são guardadas as vestimentas, roupas 

de cama e toalhas; ao lado dos sacos, ficam os 

cobertores dobrados e empilhados, que serão 

utilizados como colchões pelas crianças à noite.

Entre a estante e a lona que fecha o fundo 

da barraca, cria-se um espaço íntimo: uma 

espécie de corredor, onde se toma banho de 

bacia quando o pouso não tem banheiro, e 

onde trocam de roupa. Ali são acessíveis os 

sacos de roupa e outros pertences da família, 

como ferramentas, brinquedos, enxoval, 

mercadorias a serem vendidas, um rádio 

quebrado, o costureiro. Toda barraca tem uma 

caixa onde se guardam documentos e uma 

profusão de pequenos papéis recortados: 

números de telefone, fotos de família, 

santinhos, receitas médicas e pedaços de 

caixas de remédio.

No centro da barraca, no sentido longitudinal, 

fica a cama de casal. O colchão pode ser 

dobrado durante o dia, deixando o estrado de 

madeira à vista. Um tecido de malha sintética 
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cerca a cama à noite, servindo de mosquiteiro. 

Dentro da barraca, ainda, um espaço é 

reservado para o carro, que não deve dormir 

ao relento e costuma ser coberto com uma 

capa. Uma cortina ou lona, recolhida durante 

o dia, separa esse espaço interno do exterior. 

Pendurado no poste central, um trançado de 

cabeças de alho “protege” a barraca.

Nesse modo de arrumar, prevalecem duas 

lógicas. Primeiro, uma “lógica da mediação”, 

em que se interpõe um tecido entre as coisas 

do interior e o mundo exterior. Todos os 

objetos da barraca, com exceção da louça, são 

cobertos por algum tipo de pano, e vão se 

sobrepondo, em sucessivas camadas: tapete, 

colchão, colcha, cortina, rendinhas, tudo isso 

ainda englobado pela lona, que dá forma à 

barraca. O tecido é, portanto, um elemento 

recorrente em diferentes escalas. Sua natureza 

“dobrável” e de fácil transporte define uma 

flexibilidade que parece essencial a esse 

modo de vida. Trata-se de um mundo que se 

reduz e se expande conforme a necessidade. 

À lógica da mediação sobrepõe-se uma 

“lógica aditiva”, que consiste na possibilidade 

de continuamente adicionar algo ao que é 

previamente dado. Na construção da barraca, 

pensada como um produto de agregação de 

partes, mais do que uma unidade acabada, 

sempre se pode estendê-la para os lados. 

Em tempos normais, e especialmente em 

dias de festa, as barracas são arrumadas com 

esmero, e os móveis e objetos, cobertos com 

tecidos e tapetes coloridos, decorações e 

brilho em abundância. Esse panorama muda 

radicalmente com a morte de um parente: 

são guardados tecidos, colchas e cortinas 

coloridos, os enfeites desapareceram, as 

mulheres deixam de usar roupas vistosas e 

adotam vestidos desbotados, velhos, rasgados. 

“Tem que mostrar respeito”, explicam, 

continuamente lamentando o infortúnio 

e ressentindo-se do impedimento de usar 

“roupa bonita”. O cenário empalidece por um 

período de seis meses a um ano, dependendo 

do parentesco com o falecido.

Embora as barracas fiquem abertas, seu 

espaço não é de livre circulação. Em geral, os 

parentes que compõem a família nuclear (pais 

e filhos de um casal) podem transitar sem 

cerimônia entre suas barracas, mas quando há 

mais de uma turma acampando, a circulação 

torna-se um problema. O espaço das barracas 

e do acampamento é codificado em termos de 

gênero, parentesco e faixa etária. As mulheres 
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jovens, sobretudo, devem se manter em suas 

barracas e nos espaços femininos, e visitar 

apenas seus parentes diretos, do contrário, 

correm o risco de ficar “faladas”. Os Calon, 

e em especial as calins, estão sujeitos a um 

controle rigoroso da vergonha, que é como se 

referem a questões relativas ao corpo feminino 

e à moralidade em geral.

Os Calon dizem que é preciso mostrar sua 

vergonha, seu valor como pessoas: a vergonha 

é “o bom caráter, o bom procedimento, a 

bondade da pessoa”. E essa vergonha se 

alcança na prática, agindo de um modo 

determinado. Os Calon concebem uma 

distinção radical entre interior (limpo, puro) e 

exterior (sujo, impuro), e a barraca, além do 

corpo feminino, é onde essa cosmologia se 

manifesta mais claramente. Cabe à mulher 

produzir uma separação da impureza exterior, 

mantendo o interior da barraca limpo. O 

costume dos brasileiros de ter lixeiras dentro 

de casa é visto como um hábito “sujo” pelos 

Calon; inversamente, o gesto corriqueiro de 

livrar-se de detritos, atirando-os para fora, e o 

consequente acúmulo de lixo fora da barraca 

não configuram um problema para os Calon. 

Para um brasileiro, há uma continuidade visual 

e “real” entre o espaço da barraca e o espaço 

que a entorna, o lixo que se amontoa fora da 

barraca o incomoda, ele “sente”, pelo olhar e 

pelo olfato, um ambiente “sujo”. A linha que 

separa o interior do exterior da barraca na 

moralidade calon é invisível para ele. Para os 

Calon, ao contrário, o lixo que está no exterior 

não importa, pois o exterior é mesmo o lugar 

da “sujeira”. É com o interior que eles devem 

se preocupar. Para quem olha de fora, só a 

sujeira do acampamento aparece, mas as 

fotos desta exposição mostram o cuidado e o 

trabalho empenhados na limpeza interna da 

barraca. A louça é foco especial de esforços, 

disposta propositalmente na fronteira 

da barraca, de modo a exibir a todos do 

acampamento seu brilho impecável, expressão 

da vergonha da calin e de sua família. 

A barraca é metáfora do mundo calon e, por 

isso, lugar privilegiado para entender como 

vivem e como pensam sua existência, no meio 

dos brasileiros.

florencia ferrari é doutora em Antropologia Social  

pela Universidade de São Paulo, com tese sobre 

ciganos Calon no estado de São Paulo defendida em 

2010. Publicou Palavra cigana – seis contos nômades 

(Cosac Naify, 2005).
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cultura material

Colagem é a técnica artística que melhor define 

a estética cigana. Se não podemos falar de 

uma produção de objetos – como tachos e 

cestos são para ciganos Rom – ou de uma 

iconografia própria dos Calon, certamente 

podemos tratar os tecidos, colchas, cortinas 

por eles costurados ou encomendados para 

as barracas como parte de uma criação 

estética própria. Mas há “algo” além da 

exuberância desses tecidos que faz dessas 

barracas imediatamente identificáveis como 

ciganas e especificamente próprias destes 

Calon “mineiros”. Cada elemento ou cor, por 

separado, não constitui um “estilo”, é apenas 

como resultado de um princípio aditivo de 

materiais, cores e texturas heterogêneas que 

se tem o impacto da bricolagem que configura 

o “estilo” calon. 

Uma unidade familiar define-se pelo modo 

como arruma e cuida de sua barraca. Vemos 

aqui como a organização do interior da 

barraca pode ganhar um aspecto quase 

sagrado, expressando, em seu apuro e asseio, 

os valores mais importantes da pessoa cigana. 

Aracati, SP, 2000
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Aracati, SP, 2000

Jaboticabal, SP, 2009

Jaboticabal, SP, 2009
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Jaboticabal, SP, 2012

Jaboticabal, SP, 2007

Aracati, SP, 2000
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Aracati, SP, 2000

Jaboticabal, SP, 2007
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Jaboticabal, SP, 2012

Jaboticabal, SP, 2007
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Jaboticabal, SP, 2007
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Jaboticabal, SP, 2009 Jaboticabal, SP, 2009
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Aracati, SP, 2000

Aracati, SP, 2000
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Aracati, SP, 2000

Itaquaquecetuba, SP, 2008
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Aracati, SP, 2000

Jardim Noronha, SP, 1997

Jaboticabal, SP, 2009
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Carapicuíba, SP, 2001

Jaboticabal, SP, 2007Jardim Noronha, SP, 1997
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cotidiano

A vida de um acampamento é dedicada ao convívio 

familiar. Não há nada mais importante para os 

Calon que estar com seus parentes. Os espaços 

do pouso (como eles chamam os terrenos em que 

acampam) são extremamente codificados. Numa 

barraca só entram parentes próximos, os demais 

só vão se forem convidados. “Vem comer na minha 

barraca!” é uma frase repetida incansavelmente para 

um visitante, e este deve aceitar e comer fartamente, 

sendo a recusa considerada ofensiva. Mulheres 

juntam-se durante o dia nas tarefas femininas: 

buscar água, lenha, lavar e pendurar roupas no varal. 

Homens dedicam-se a pequenos afazeres, cuidam 

de cavalos e discutem negócios. Seu sustento vem 

sobretudo do rolo com mercadorias e da leitura da 

sorte na “rua”, fora do acampamento. 

As crianças têm acesso irrestrito a todas as barracas 

e espaços do acampamento. Muitas já foram à 

escola, mas abandonaram-na. Brincam muito e 

também ajudam seus pais no dia a dia da barraca, 

cozinhando e cuidando de irmãos mais novos. 

Passarinhos e cachorros são adorados, e fazem 

parte da paisagem do acampamento. Performances 

dramáticas têm lugar a todo momento acerca de 

assuntos os mais corriqueiros, tornando o cotidiano 

calon pleno de afeto.

Itapecerica da Serra, SP, 2008
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Jardim Noronha, SP, 1997

Carapicuíba, SP, 2001Jardim Noronha, SP, 1997
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Aracati, SP, 2000

Aracati, SP, 2000 Aracati, SP, 2000
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Jardim Noronha, SP, 1997

Jaboticabal, SP, 2012Jardim Noronha, SP, 1997
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Aracati, SP, 2000

Jardim Noronha, SP, 1997
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Aracati, SP, 2000
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Jardim Noronha, SP, 1997
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Aracati, SP, 2000
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Buraco Negro, SP, 2003

Jaboticabal, SP, 2007Carapicuíba, SP, 2001
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Aracati, SP, 2000

Buraco Negro, SP, 2003
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Aracati, SP, 2000

Aracati, SP, 2000
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Jardim Noronha, SP, 1997

Jaboticabal, SP, 2012
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Jaboticabal, SP, 2007

Aracati, SP, 2000
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Jardim Noronha, SP, 1997
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Aracati, SP, 2000
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Aracati, SP, 2000
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Aracati, SP, 2000
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Aracati, SP, 2000
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Aracati, SP, 2000
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Aracati, SP, 2000 Jardim Noronha, SP, 1997
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festas e passeios

Casamentos, batizados e rezas são aguardados 

com expectativa pelos Calon. Grandes festas re-

únem parentes de diversos lugares, que pousam 

nas barracas de seus familiares ou montam suas 

próprias barracas, enchendo o acampamento de 

agitação. Os festejos em geral duram de dois a 

três dias, mas os preparativos iniciam-se muito 

antes, com a compra de material e a confecção 

da decoração e das vestimentas. Um barracão é 

montado e enfeitado para abrigar as refeições e 

os momentos de baile de forró, que animam a 

festa toda. A nova barraca dos noivos é armada 

pelos homens, e às mulheres cabe a organização 

do enxoval: colchas, cortinas, tapetes, eletro-

domésticos e a maquiagem da noiva, tudo é 

comprado novo nos grandes centros comerciais. 

Eis o primeiro passo para uma vida calon adulta 

e independente. Durante as festas, suspendem--

-se as interdições habituais que regem o espaço 

do acampamento, dando lugar a um fluxo de 

relações. A barraca dos anfitriões recebe todos 

generosamente.

Passeios são empreendidos por todos ao longo 

do ano. Uma visita a um parente, uma demanda 

de compras ou a peregrinação anual a Aparecida 

motivam pequenas viagens.

Aracati, SP, 2000Aracati, SP, 2000
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Carapicuíba, SP, 2001

Carapicuíba, SP, 2001
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Jaboticabal, SP, 2012
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Aracati, SP, 2000

Jaboticabal, SP, 2012

Jaboticabal, SP, 2009
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Aparecida do Norte, SP, 2001

Aparecida do Norte, SP, 2001
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Guarujá, SP, 2002
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(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Casas do Brasil, 2012 : barraca cigana / fotografias Luciana Sampaio ; 
textos Florencia Ferrari.  -- São Paulo : Museu da Casa Brasileira, 2012. -- 
(Coleção Casas do Brasil ; v. 4)

ISBN 978-85-86297-15-1
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O catálogo casas do brasil 2012 – barraca cigana foi composto nas fontes 
Rotis Serif, desenhada em 1988 por Olt Aicher, e Scala Sans, desenhada 
em 1991 por Martin Majoor. Foi impresso em offset sobre papel alta alvura 
150g/m2 pela Ipsis Gráfica e Editora em abril de 2012, com tiragem de 1000 
exemplares


