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INTRODUÇÃO 

 

Nesse artigo, conforme sugere a epígrafe acima, vamos falar sobre o berço, equipamento domiciliar relacionado 

ao repouso3 infantil. No decorrer do texto iremos apresentar ao leitor três exemplares pertencentes ao acervo do MCB, 

incorporados4 em regime de doação entre 2017 e 2018, ofertados espontaneamente por pessoas que procuraram a 

instituição.  

 

O primeiro, um berço de ferro forjado, presumivelmente de origem francesa, datado do final do século XIX, marca 

um período que uma pequena parcela da população com alto poder aquisitivo tinha a possibilidade de adquirir bens 

importados da Europa ou EUA, ora por meio de catálogos disponíveis nas lojas de comércio de São Paulo e Rio de 

Janeiro, ora durante viagens à Europa, sobretudo França e Inglaterra. Os outros dois equipamentos, confeccionados em 

                                            
1 O projeto “Acervo Revelado” tem como objetivo apresentar ao público pílulas de informação sobre peças do acervo do Museu da Casa 
Brasileira. É também intenção desta ação que o público possa contribuir com informações sobre os objetos apresentados aqui e nos 
demais artigos já publicados no site do MCB http://www.mcb.org.br/pt/acervo_mcb/artigos/. 
2 Wilton Guerra atua como gerente do Núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação do MCB (área responsável pelo acervo) desde 
2006. É mestre em Museologia pela USP (2015), bacharel e licenciado em História pela PUC-SP (2003) e técnico em museus pelo Centro 
Paula Souza (2007). Desde 1998, é pesquisador do Museu da Casa Brasileira (MCB). Em 2000, organizou três volumes (Arquitetura, 
Objetos e Equipamentos) da coleção “Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira” (Imprensa Oficial). Em 2005, coordenou o 
projeto “Acervo Virtual – Equipamentos, Usos e Costumes da Casa Brasileira” (Arquivo Ernani Silva Bruno), que disponibilizou 
integralmente o Fichário para consulta no site da instituição. Nos últimos anos, participou do desenvolvimento de exposições como: 
“Renata e Fábio – A Casa e a Cidade” (2006); “Coleção MCB” (2007); “A Casa Brasileira do MCB – Memórias de um Acervo” (2008); “A 
Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado”, “Madeira e Móvel – Um olhar sobre a Coleção MCB” (2012) e “Coleção MCB – novas doações” 
(2016). Em 2015, na coordenação do Eixo Protocolos, do Comitê de Política de Acervo da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
desenvolveu juntamente com a equipe de três outros museus (Museu da Imigração, Museu do Café e Museu Índia Vanuíre) o primeiro 
Protocolo para Descrição de Mobiliário do Estado. 
3 Nos artigos anteriores, falamos sobre a presença e o uso da rede e da cama, na casa brasileira: “A rede e seus usos” (mar. 2017) e 
“Camas – em busca do repouso” (mar. 2018). 
4 A justificativa para incorporação foi a ausência de exemplares de mobiliário infantil no acervo e sua representatividade temporal e de 
consumo. No sistema de documentação da instituição, os objetos estão classificados como mobiliário infantil, na categoria de mobiliário 
de descanso. De acordo com o “Protocolo para Descrição de Mobiliário”, o mobiliário pode ser classificado como: Mobiliário Civil, aquele 
de uso geral nas casas e ambientes de trabalho; e Mobiliário Religioso, que tem seu uso predominante em espaços de culto religioso. 
Dentro do Mobiliário Civil, existe ainda uma série de subtipologias delimitadas pela função de cada móvel: Mobiliário de Apoio e Serviço; 
Mobiliário de Descanso; Mobiliário de Guarda; Mobiliário de Repouso; Mobiliário de Escrita; Acessórios de Adorno e Serviço Doméstico 
e Mobiliário para Higiene. Já para a categoria Mobiliário Religioso não há subtipologias. Protocolo para Descrição de Mobiliário. São 
Paulo: Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo/ Museu da Casa Brasileira/ Museu da Imigração/ Museu do Café/ 
Museu Índia Vanuíre. 2015. 
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madeira na década de 1930, em São Paulo, retratam um período de ampliação da produção moveleira no país e, 

consequentemente, uma maior popularização do mobiliário, com destaque para as linhas de móveis desenvolvidas pela 

Industria Cama Patente – L. Liscio S/A. 

 

A musealização, ou seja, o processo pelo qual um objeto é privado de sua função original (de uso) e revestido 

de um novo sentido ao ser incorporado ao acervo de uma instituição museológica, é apenas uma das etapas da trajetória 

museal que o objeto irá percorrer dentro de um museu. Além da preservação física do bem, que visa garantir a sua 

existência pelo maior tempo possível, o museu, para completar sua função, deve se esforçar para desenvolver pesquisa 

com o objetivo de ampliar o espectro informacional do objeto, com fins a sua comunicação por diversos meios, entre eles 

exposições temáticas.  

 

A incorporação de objetos do cotidiano aos acervos dos museus foi um movimento que teve início no começo do 

século XX5, quando por influência da antropologia os museus despertaram para importância da cultura material6 

relacionada a história do cotidiano. Como afirma Heloisa Barbuy (2002, p. 69), os objetos incorporados aos museus muitas 

vezes são a “única chave de acesso” para interpretação de outras culturas ou mesmo costumes desaparecidos ou em 

desuso. Assim, o objeto passa a ser o centro das discussões, o que amplia seu potencial para compreensão das relações 

sociais, de modo que ele “não constitui um fim em si mesmo, mas um meio, cujo objetivo maior é preservar a possibilidade 

de acesso futuro às informações das quais os objetos são portadores” (JULIÃO, 2001, p. 94). 

 

Para que o museu possa ampliar o quadro informacional sobre o objeto incorporado, cumprindo com eficiência 

seu papel investigativo, é preciso investir em pesquisa. Não basta colher as informações7 relativas às propriedades físicas 

do objeto, essas, compõe somente uma primeira camada de dados acerca desses. É necessário ampliar o repertório de 

questionamentos e de respostas, a fim de inseri-lo no meio que o cercava, “assim reconhecendo sua historicidade e suas 

relações com contextos sociais específicos” (JULIÃO, 2001, p. 95), ou seja, é preciso inserir o sujeito nesse contexto. 

 

Assim, a pesquisa exerce papel fundamental sobre a vida dos objetos, permite ampliá-los e interpretá-los, 

tecendo novas relações entre as unidades e coleções existentes. De acordo com Heloisa Barbuy “[...] um museu na 

acepção mais completa do termo, jamais poderá prescindir da pesquisa como base para todos os seus trabalhos sociais, 

educativos e culturais, sob pena de ser descaracterizado em sua própria essência” (2002, p. 61). A pesquisa não se 

                                            
5 O antropólogo Marcel Mauss, considerado o fundador da Antropologia francesa, preocupado com a compreensão das manifestações 
humanas, enxergava nos museus um fértil espaço para o estudo desse assunto. Propunha que as coletas nos museus tradicionalmente 
focados nos objetos de uso ritual e sagrado das culturas não ocidentais, deveriam ampliar seus horizontes e voltar o olhar para os objetos 
do cotidiano pois estes sim poderiam dar a dimensão da vida do homem. Para BUCAILLE e PESEZ (1989. p. 11-47), a cultura material 
que floresceu no âmbito das ciências humanas (arqueologia e antropologia, inclua-se aqui a etnografia), encontrará seu grande locus na 
História a partir dos anos 20 do século passado, sobretudo na França dos Annales, ávida por compreender o cotidiano da sua sociedade 
no passado (empreendendo análises dos sistemas de produção, circulação e consumo). Para os autores, a cultural material pode ser 
evidenciada por algumas características essenciais: coletividade, repetitividade e materialidade (BARBUY, 2006. p. 25). No caso dos 
museus brasileiros, os reflexos desta Antropologia humanista repercutiram na criação do Museu do Índio e do Museu do Homem, este 
último enfatizado por Gilberto Freyre em 1947. 
6 Para Meneses, podemos entender por cultura material “[...] aquele segmento do meio físico que é socialmente apropriado pelo homem.” 
(MENESES, 1983. p. 112.) 
7 Podemos extrair dos objetos dois tipos de informações: as intrínsecas e as extrínsecas. As intrínsecas são aquelas apreendidas por 
meio da análise física do objeto (dimensões, material, formato, cor, etc.). Já, as extrínsecas, são aquelas obtidas por meio de outras 
fontes (documentais e bibliográficas) que não o objeto, e que nos permite compreender o contexto no qual o objeto estava inserido ou 
existiu, sua função, seu uso e significados (PADILHA, 2014). 
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restringe ao trabalho desenvolvido na academia, mas a todo e qualquer estudo que se volte para a sistematização do 

conhecimento sobre as questões concernentes a missão dos nossos museus.  

 

Nesse sentido podemos citar o relevante trabalho realizado por Ernani Silva Bruno8, que além de produzir uma 

extensa pesquisa sobre a história de São Paulo9, à frente do Museu da Casa Brasileira desenvolveu ao longo de 9 anos 

(1970-1979) o “Arquivo Ernani Silva Bruno”10, uma massa documental formada por aproximadamente 28.900 fichas 

referenciais sobre a casa brasileira, que esquadrinhou em quase sua totalidade os assuntos que permeiam o modo de 

morar, os costumes, a alimentação, a religiosidade, o trabalho, o lazer, etc. (GUERRA, 2015), e tinha objetivos múltiplos, 

entre eles: orientar coletas de acervo; subsidiar com informações propostas de exposições, além de levar ao público por 

meio de seminários, questões ligadas à casa brasileira e seu imaginário (JULIÃO, 2005). 

 

Para uma instituição que tem como premissa documentar a materialidade da casa brasileira, sem perder a 

dimensão das relações sociais dentro desse universo, o desafio que se coloca está para além de traçar um panorama 

histórico sobre a presença de um equipamento domiciliar na casa brasileira, no caso o berço. Devemos desenvolver 

reflexões que transcendam a complexa e ainda pouco explorada história do mobiliário. Existe um leque de outros assuntos 

e questões que transversalmente tocam a análise desse equipamento domiciliar, entre eles as relacionadas ao conceito 

de: casa e constituição familiar; público e privado; legitimação e construção do universo feminino e infantil; maternidade; 

infância; comportamento social; conforto; domesticidade; design, entre outros. Enfim, uma infinidade de problemáticas 

que podem ser trabalhadas a partir da análise desses equipamentos em contextos específicos. 

 

Os objetos são marcadores sociais significativos, a presença ou ausência dos mesmos em determinados 

contextos, dizem muito a respeito de uma sociedade. Se transpusermos essa afirmação para o nosso contexto de 

pesquisa, veremos que as poucas menções nos documentos consultados referentes ao uso do berço na casa brasileira 

nos primeiros quatro séculos dizem muito sobre a forma de vida no Brasil.  

 

Nesse sentido, com o objetivo de dar ao nosso leitor subsídios para compreensão do contexto das relações 

familiares e de ordem social e econômica, no qual nosso objeto de análise está inserido, dividimos o texto em dois blocos 

complementares. Na primeira parte, sem a pretensão de dar conta da complexa teia de relações que constituíram a 

história da criança no Brasil, traçamos um breve panorama a respeito dos cuidados com a criança no período colonial. 

Em um segundo momento, buscamos por meio das fontes e bibliografia identificar de que forma o berço se faz presente 

na casa brasileira. 

 

 
  

                                            
8 Advogado por formação, atuou como jornalista, historiador e memorialista. Foi o primeiro diretor do Museu da Casa Brasileira, entre 
1970 e 1979. 
9 Autor dos três volumes da “História e tradições da cidade de São Paulo” (1953), talvez sua obra mais importante e conhecida, onde 
com grande habilidade soube como poucos compor um painel sobre a vida paulistana, da fundação da cidade até meados do século 
XIX. 
10 Denominação pública dada ao “Fichário do Equipamento da Casa Brasileira”, a partir de 2005, ano em que foi disponibilizado 
integralmente no site do Museu da Casa Brasileira. Disponível em http://www.mcb.org.br/pt/acervo_mcb/arquivistico/.. 
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Cuidados com a criança 

 

Até o século XV, a criança não era percebida na sociedade como um ser que necessitasse de cuidados e 

tratamento específicos. No entanto, isso não queria dizer que não houvesse afeição pelos pequenos (ARIÈS, 1973), 

somente não havia consciência de suas especificidades e necessidades, um dos motivos para alta taxa de mortalidade.  

 

A mudança no olhar sobre o universo infantil, ocorrerá a partir do século XVIII, com a introdução de novas práticas 

sociais e de conceitos de higiene na sociedade europeia, além das alterações no papel desempenhado pela mulher em 

relação a maternidade11 e os cuidados com os filhos. Essa mudança de paradigma colocará a mulher/mãe como a 

principal responsável pelo zelo e bem-estar da criança, dedicando a ele todos os cuidados necessários para seu 

desenvolvimento. 

 

A lenta transposição desses valores europeus para a sociedade colonial brasileira, ocorrerá no século XIX, a 

partir da vinda da família real para o Brasil, que estimulou a europeização dos costumes, fazendo com que as famílias 

assimilassem os novos valores e cuidados com as crianças. 

 

Assim como na Europa, no Brasil, a infância durante os primeiros quatro séculos, era vista pela mentalidade 

coletiva como um período de transição e estava dividida em três ciclos. O primeiro, compreendido entre o nascimento e 

os três ou quatro anos, quando chegava ao final do período de amamentação. O segundo, ia até os sete anos, quando a 

criança com maior autonomia, vivia à sombra dos pais, compartilhando dos afazeres diários. Por fim, a partir dos sete 

anos elas trilhavam dois caminhos, as mais pobres iam trabalhar “desenvolvendo pequenas atividades” como aprendizes, 

no caso das mais ricas seguiam para os estudos a domicílio sob os cuidados dos preceptores12, ou das escolas públicas 

constituídas a partir do final do século XVIII (DEL PRIORE, 2015, p. 84-5).  

 

O nascimento dos bebês, assim como hoje, era cercado por preparativos, no caso das mulheres livres, ao seu 

lado estavam as comadres que iniciavam os trabalhos entre orações e a administração de “goles de cachaça e de caldos 

de galinha com canela” para a parturiente. E seguiam com os esforços para que o ventre expulsasse o pequenino para 

fora. Para contribuir com um parto tranquilo valiam-se de toda sorte de orações ou crendices populares, como amarrar 

amuletos nas pernas para atrair a criança ou comer cebola. 

 

                                            
11 A partir do século XVIII, alta taxa de mortalidade infantil, que colocava em risco o futuro do crescimento econômico da Europa, foi 
associada entre outras coisas a pouca dedicação das mães para com seus filhos. Nesse momento filósofos, médicos e Estado, sob o 
argumento de que o papel da mulher ia além da função biológica da maternidade, irão construir um ideário de amor materno, um 
sentimento que deveria ser natural a mulher. Uma vez que a mulher seria o único ser capaz de dar à luz, também deveria ser a 
responsável integral pelos cuidados com os filhos. Assim, no transcorrer desse século há uma transformação na imagem da mulher em 
relação a maternidade, o filho passa a ser o foco da atenção materna. “A ampliação das responsabilidades maternas fez-se acompanhar, 
portanto, de uma crescente valorização da mulher-mãe, a “rainha do lar”, dotada de poder e respeitabilidade desde que não 
transcendesse o domínio doméstico” (MOURA; ARAÚJO, 2004, p. 47). 
12 As famílias davam preferências para preceptores estrangeiros. As preceptoras alemãs eram as preferidas, devido ao rigor no trato com 
os jovens pupilos. O conteúdo a ser ensinado era pautado pelos pais, mas entre as disciplinas mais comuns estavam à alfabetização 
(escrita e leitura), português, latim, matemática, as línguas estrangeiras: francês, inglês, alemão, italiano; religião; além de música e 
piano, entre outras. GUERRA, Wilton. O piano no cotidiano da casa brasileira. Museu da Casa Brasileira. Acervo Revelado. Jun. 2016. 
Disponível em: http://www.mcb.org.br/pt/acervo/artigo-o-piano-no-cotidiano-da-casa-brasileira-por-wilton-guerra/. Acessado em: 22 fev. 
2019. 
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Assim que os “meúdos” – como eram chamados – chegavam ao mundo, começava uma longa batalha para 

atravessar o primeiro ano de vida, período em que muitos eram acometidos por doenças que levavam a morte. A 

fragilidade dos pequenos frente ao mundo exterior era enorme, a ausência de noções básicas de higiene, má alimentação, 

ou práticas médicas e de vestimentas incompatíveis com o clima dos trópicos, contribuíam substancialmente para alta 

taxa de mortalidade.  

 

Com intuito de garantir condições de sobrevivência, os recém-nascidos filhos de mulheres brancas ou negras 

eram submetidos a ritos similares. Assim que saíam do ventre eram lambuzados em “líquidos espirituosos”, como vinho 

ou cachaça, ou “manteiga e outras substâncias oleosas”. A seguir, a fim de trazer firmeza ao corpo frágil, eram enfaixados. 

Muitos pais ainda modelavam a cabecinha do pequenino para que ganhasse uma “forma mais agradável”. As mulheres 

negras de origem nagô, além de beberem infusão de folhas, logo após o parto enrolavam seus filhos em panos embebidos 

nessa mesma substância. Essas mesmas folhas serviam ainda para auxiliar na cicatrização do umbigo. As mulheres 

brancas colocavam pimenta e óleo de rícino no umbigo dos bebês, mais tarde “óleos de amêndoas doces ou azeite”. As 

mães indígenas logo que pariam entravam no rio com seus pequenos para um primeiro banho (DEL PRIORE, 1997, p. 

309-10). 

 

Imagem 1 – Loja de sapateiro13 

Na ilustração do pintor francês Jean Baptiste Debret (imagem 1), vemos no canto esquerdo da cena, uma mulher 

que discretamente observa a punição aplicada a um negro escravizado, é provável que fosse uma ama de leite, que 

segura nos braços um bebê que tem a cabeça coberta por uma faixa ou touca. Possivelmente tratava-se da “estopa”, uma 

mistura de ovo com vinho que embebecida em um pano que era preso a cabeça do recém-nascido por uma touca ou 

lencinho, servindo para “fortificar a cabeça” da criança. 

 

Mais tarde, os médicos passaram a aconselhar o primeiro banho somente com “água morna e sabão” ou “água 

cozida com alguns aromas”, além de manter o corpo envolto somente em uma manta e que a “estopa” fosse substituída 

por um “barretinho ou touca de pano branco”, simples sem a mistura (DEL PRIORE, 2015, p. 86). 

                                            
13 Debret, Jean Baptiste (1768-1848). Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1816 – 1831). Disponível em: Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin – PRCEU/USP - https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/3755. Acessado em: 21 fev. 2019. 

https://digital.bbm.usp.br/browse?type=author&value=Debret%2C+Jean+Baptiste%2C+1768-1848
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O aleitamento14 era tido como fundamental para a criança, sendo incentivado pela igreja e pelos médicos da 

época, as mais abastadas podiam ser amamentadas até três ou quatro anos. A tradição indígena de amamentar as 

crianças até tarde pode ter incentivado as mulheres da colônia a buscar o mesmo para seus filhos (DEL PRIORE. 2015. 

p. 87). Seguindo a tradição europeia, as famílias que tinham condições, faziam uso de amas de leite15, a preferência era 

por mulheres negras, conhecidas popularmente pelo seu leite mais saudável e forte, a outra opção comum para as classes 

menos favorecidas, era contratação de mulheres livres. No entanto, esse costume europeu que remonta a antiguidade, 

impunha risco aos pequenos. A falta de higiene a qual muitas amas de leite (escravizadas ou não) estavam submetidas, 

elevava a possibilidade de contraírem doenças infectocontagiosas, que consequentemente acabavam sendo transmitidas 

para as crianças por meio do leite, ceifando assim suas frágeis vidas. 

 

Para o proprietário de escravos, o fato de ter sob sua propriedade uma mulher escrava parturiente era visto com 

bons olhos. Logo que dava à luz, assumia função de ama de leite, primeiro garantindo o alimento para o filho de seu 

senhor, depois, podendo ser alugada “por bom preço” para outras famílias, restando aos seus próprios filhos a sorte de 

sobreviver. (DEL PRIORE. 2015. p. 114) 

 

Como vimos, às mulheres abastadas eram ofertadas uma farta estrutura para cuidar dos filhos: amas de leite, 

preceptores, entre outros serviços. Mas, impossibilitada de sair de casa, cabia administrar o tempo entre o cuidado com 

os filhos, os preparativos da cozinha e o controle dos demais afazeres executados pelos homens e mulheres escravizados 

da casa.  

 

A única forma de sociabilidade dessas mulheres, consistia nas visitas que recebiam a qualquer tempo, 

frequentemente sem aviso prévio. Muitas vezes, ainda no período de resguardo, com o bebê vulnerável ao mundo exterior, 

as casas ficavam cheias, as comadres, mulheres brancas e suas acompanhantes negras, passavam o recém-nascido de 

mãos em mãos, intensificando o risco de contágio de doenças.  

 

Cena semelhante a essa foi registrada por Jean-Baptiste Debret (imagem 2), em uma fazenda do Rio de Janeiro, 

durante a visita de uma senhora e suas mucamas a uma propriedade rural. Na cena vemos uma sala repleta de pessoas, 

tendo na parte inferior esquerda, uma jovem mãe sentada ao chão sobre uma esteira amamentando seu bebê de poucos 

meses de vida nu, ao mesmo tempo que estende sua mão para cumprimentar a visita que acabará de chegar. 

                                            
14 Cumpre destacar que a amamentação permitia regular a vida da mulher, confinando-a a longos períodos no ambiente doméstico, uma 
vez que o costume era amamentar a criança por mais de dois anos, o que contribuía para que a mulher mantivesse sua atenção 
inteiramente voltada para a casa e a família. (MOURA; ARAÚJO, 2004, p.49) 
15 Um dos argumentos dados pelas mulheres abastadas para a não amamentação era que dar de mamar poderia fazer mal a sua saúde, 
principalmente para aquelas que já tinha uma saúde mais fraca. Outro aspecto era que o ato de amamentar não era digno de uma mulher 
civilizada. (BARBIERI; COUTO, 2012) 
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Imagem 2 – Visita a uma Fazenda16 

No caso das mulheres pobres, pouco tempo sobrava para os cuidados com os filhos, já que o trabalho era o 

único meio de sobrevivência. Para as mulheres escravizadas, a realidade e o destino dos pequenos era ainda mais cruel.17 

O nascimento de uma criança em cativeiro muitas vezes não era motivo de alegria, pelo contrário, pouco tempo sobrava 

para essa mãe amamentar e cuidar de seu próprio filho, muito provavelmente viria a sofrer com a escassez do leite 

materno e sob o risco de morrerem. 

 

No Brasil, apesar de inúmeros relatos da convivência cotidiana entre crianças brancas e negras dentro das 

residências, os cuidados foram marcados pela desigualdade entre crianças de famílias abastadas e pobres, brancas e 

negras. Será nesse contexto de pobreza no século XVIII e devido o crescente abandono de bebês, que irão surgir nas 

principais cidades coloniais (Salvador -1726, Rio de Janeiro – 1738, Recife - 1789) a Roda dos Expostos18. Instituição 

criada nas Santas Casas de Misericórdia, nos moldes da primeira criada na corte portuguesa (Lisboa), para dar assistência 

às crianças abandonadas. Durante a colônia foram criadas pouco mais de uma dezena de “Rodas”. Em São Paulo ela foi 

institucionalizada em 1825 e apresentou um alto índice de expostos. Apesar de intensas campanhas do Estado e de 

médicos higienistas para abolir a Roda dos Expostos, devido à alta mortalidade das crianças expostas, no Brasil essa 

instituição atuou plenamente até o século XX, no Rio de Janeiro foi fechada em 1938, Salvador e São Paulo, apenas em 

1950 (MARCILIO, 1997). 

                                            
16 Debret, Jean Baptiste (1768-1848). Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1816 – 1831). Disponível em: Biblioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin – PRCEU/USP - https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/3712. Acessado em: 21 fev. 2019. 
17 As crianças filhas de mulheres escravas, ficavam sob os cuidados dos negros mais velhos, nas senzalas. Em outros casos, os 
pequenos quando um pouco maiores podiam partilhar dos espaços da Casa Grande, com seus senhores e os filhos desses, ou da rua 
com suas mães, negras de ganho, como se apresenta nas ilustrações de Debret. 
18 A Roda foi criada na Europa Medieval, no século XII, com a garantia de o anonimato ao expositor, funcionou como instrumento de 
diminuição do número de crianças abandonadas, nas ruas, bosques, lixos, igrejas ou portas das famílias, levando muitas delas ao óbito, 
pelo frio, inanição ou mesmo devoradas por animais (Marcilio, 1997).  
No Brasil, a instituição cumpriu a mesma função, normalmente afixada no muro das Santas Casas, cerrada por uma janela ou portinhola. 
Que dispunha de um dispositivo cilíndrico, com uma face aberta e uma base para acomodar o enjeitado e, eventualmente algum pertence. 
Para deixar a criança, bastava abrir a janela ou portinhola, assentar o bebe< girar o dispositivo e tocar a sineta, que avisava a “rodeira” 
que a criança acabava de ser abandonada. Como mencionado, o formato do dispositivo, que impedia a visão de quem estava girando a 
roda, garantia ao expositor o anonimato. A criança era recolhida, inscrita no livro dos expostos, era feito um inventário do que havia sido 
encontrado com ela, e por fim, batizada. 

https://digital.bbm.usp.br/browse?type=author&value=Debret%2C+Jean+Baptiste%2C+1768-1848
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O leite materno era somente um dos integrantes do cardápio infantil, era comum, sobretudo para os mais pobres 

e os escravizados, oferecer para as crianças “alimentos engrossados com farinha” ou retirados do próprio prato. Tal 

costume ou necessidade causavam aos pequeninos toda sorte de problemas, levando até a morte, dada a fraqueza dos 

órgãos digestivos ainda em formação. Por vezes, o que levava as mães a essa atitude era o grande risco de perdê-los 

logo no início da vida devido à falta de nutrientes, ou mesmo a impossibilidade de amamentação (DEL PRIORE. 2015, p. 

88).  

 

Nos quilombos, dependendo da segurança do local e do seu tempo de fixação, as crianças tinham uma melhor 

alimentação, era possível plantar, criar animais e colher frutas silvestres, o que permitia a elas uma melhor subsistência 

e desenvolvimento (DEL PRIORE, 2015).  

 

Independente da classe social, os bebês eram iniciados no cardápio familiar logo que saiam os primeiros 

dentinhos. Nesta fase não havia diferenciação na alimentação, carnes, peixes, pirão e caldos eram administrados à todos. 

A tradição africana indicava que as crianças até os três anos deveriam comer “pirão de leite de manhã, farinha seca com 

açúcar bruto; leite de com jerimum ou escaldado de carne ao almoço”. Mas, o prato que segundo eles dava resistência 

era “feijão, cozido com carne seca, servido com farinha, machucado a mão” (CASCUDO, 1983. p. 237). Era costume 

ainda, para os alimentos sólidos, uma prévia mastigação da mãe, antes de passar para a boca da criança. Os indígenas, 

além do leite materno, comiam frutas e farinhas trituradas na saliva das mães. As sertanejas comiam finos beijus para 

facilitar a digestão (DEL PRIORE, 2015). 

 

Os cuidados iam além da alimentação, no imaginário colonial acreditava-se que os recém-nascidos viviam 

cercados pelos perigos do além. Todos os males que acometessem os pobres pequenos e que estivesse fora da 

compreensão social eram tidos como algum mal ou feitiço. As bruxas podiam atrofiar os membros das crianças, portanto, 

era necessário mantê-los próximos e sob vigilância constante durante a noite. Para protegê-los, a casa e o leito dos bebês 

deveriam ser defumados, galhos de arruda e erva-de-São-João deveriam ser espalhados entre os lençóis. A respeito do 

uso da arruda, Jean-Baptiste Debret nos apresenta um relato do uso dessa planta para a proteção das crianças de família 

de classe média do Rio de Janeiro: 

“Na classe média, uma boa mãe de família, por amor a seus 
inúmeros descendentes, nunca se esquece de correr ao jardim 
na véspera de São João, à meia noite em ponto, para arrancar 
uma raiz de arruda que é cuidadosamente conservada até secar 
de todo. Com ela se fazem mais tarde esses pequenos 
antebraços de punho fechado e que têm em geral uma polegada 
de comprimento [...]. As crianças de peito, principalmente, usam 
às vezes cinco ou seis pendurados ao mesmo colar [...]. A 
superstição recomenda que no momento de pendurá-los ao 
pescoço da criança se reze uma oração a São João, o qual 
indubitavelmente preservará o pequeno de todas as desgraças 
[...].”19 

 

                                            
19 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1816-1839). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. 
Museu da Casa Brasileira, 2005. Ficha: 27295/27296. Disponível em: <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado 
em: 05 fev. 2019 
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Os cômodos deveriam ser lavados com as flores miúdas da Verbena, as crianças também deveriam ser 

borrifadas com essa água. Ainda com intuito de espantar os maus espíritos, além de relíquias, crucifixos e orações os 

pais podiam pendurar no leito dos pequenos, amuletos como “cabeça e língua de cobra”. Quando maiorzinhos, era papel 

da mãe ou da ama de leite ensiná-los a fazer o sinal da Santíssima Trindade. Havia também inúmeras outras simpatias 

que podiam livrar os pequeninos dos quebrantos, como é o caso dos anciãos que com galhos de arruda, guiné ou 

jurumeira, benziam as crianças em jejum durante três dias. Mas, de acordo com os dogmas da igreja, a maior orientação 

dada aos pais era batizar20 a criança o mais breve possível (DEL PRIORE. 1997. p. 311). 

 

Com veremos mais à frente, o repouso das crianças beirava o improviso, dada a ausência de leitos apropriados. 

Os raros berços de madeira ou de fibras vegetais, deveriam ficar a serviço das famílias mais abastadas. Como lembrou 

Câmara Cascudo, os indígenas embalavam seus bebês em uma espécie de berço, chamado de macuru21, feito com cipó 

e faixas de pano ou em redes. As crianças negras adormeciam em xales ou pedaço de pano enrolados junto ao corpo da 

mãe ou em redes  

 

O sono era embalado por acalantos de origem portuguesa, que com o passar dos séculos foram se apropriando 

dos cantos africanos e indígenas, assim como ocorreu com a língua. Muitas dessas cantigas eram cheias assombrações 

e seres míticos de origem africana ou indígena. 

 

“Bicho Tutu 
Sai de cima do telhado 
Deixa o menino  
Dormir sossegado”22 

 
 
O BERÇO 

 

Na atualidade, o segmento do mercado voltado para o universo infantil oferece uma infinidade de produtos e 

serviços para os pais que aguardam a chegada de um bebê. Entre os produtos ofertados está o berço, que se apresenta 

como item essencial para o repouso e segurança dos recém-nascidos. 

 

No entanto, em um olhar atento à história veremos que a constituição de um mercado destinado a esse público 

é recente em termos históricos, ganhando projeção a partir da segunda metade do século XX, e está associado a 

transformação econômica e social que o Brasil vivenciou a partir do final do século XIX, tendo como marco a economia 

cafeeira e a estruturação da indústria moveleira. 

 

Como já mencionado em outros artigos, falar sobre o mobiliário e utensílios na casa brasileira é sempre um 

grande desafio. Apesar da existência de fontes como as referenciadas pelo “Arquivo Ernani Silva Bruno”, que apresenta 

                                            
20 Prática que além do caráter de proteção religiosa, dava a criança uma vida oficial, sendo o livro de batismo o único documento que a 
registrava no mundo dos homens. 
21 CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo. Ed. Melhoramentos. 4 Ed. p. 9-452. 
22 GUERRA, Denise. Corpo: Som e Movimento Acalantos Afro-Brasileiros. Revista África e Africanidades. Ano 2. n. 8, fev. 2010. 
Disponível em: http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/Acalantos.pdf. Acessado em: 21 fev. 2019. 
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inúmeros relatos sobre o uso diverso do mobiliário nas residências, a escassez de bens materiais na casa brasileira até 

as portas do século XIX, restritos ao indispensável ao descanso e alimentação, tornam a análise das relações cotidianas 

por meio da materialidade um desafio. Ao mesmo tempo, esse cenário é um indicativo do modo de vida nesse período. 

 

A precariedade do mobiliário doméstico não estava relacionada somente a falta de recursos financeiros e mão 

de obra especializada do XVI e XVII, destacam-se outros aspectos importantes: o caráter de vida passageira que muitos 

colonos adotavam, pois a ideia era voltar o mais breve possível para a Corte; a própria condição de vida na colonial, que 

demandava muita energia para o trabalho e sobrevivência, não restando muito tempo para pensar em “requintes para a 

moradia”; para os mais pobres, a luta pela sobrevivência era a prioridade. Assim, não era exatamente o requinte do 

mobiliário que “distinguiam ricos e pobres, livres e escravos, mas a fartura de mesa, o número de escravos, as jóias e o 

vestuário, o trabalho manual, o status proporcionado pelos cargos públicos, e com o passar do tempo as propriedades, 

os animais” (ALGRANTI. 1997, p. 153). Cumpre destacar que a noção contemporânea de público e privado e da 

domesticidade somente seria incorporada a sociedade colonial no século XIX. Portanto, a busca pela privacidade, conforto 

no lar e até mesmo sociabilidade, estava longe de ser o que se almejava nos primeiros séculos. 

 

Apesar de inúmeros relatos sobre os cuidados, alimentação e vida cotidianos das crianças de colo, presente na 

literatura dos viajantes e cronistas a partir do século XVI, referenciados no “Arquivo Ernani Silva Bruno”, pouco 

encontramos sobre o uso do berço ou equipamento semelhante para o acolhimento do bebê na colônia. Aspecto 

interessante a ser levado em consideração, uma vez que esses homens que passaram pelo Brasil documentaram a 

exaustão toda sorte de costumes públicos e privados dos moradores dessas terras, sobretudo no século XIX. No entanto, 

a ausência de relatos não necessariamente significa a inexistência do equipamento, outros fatores poderiam explicar tal 

fato, entre eles, a desvalorização da noção de conforto em relação às crianças ou que a presença desse equipamento 

não lhes causava estranhamento, uma vez que grande parte dos relatos dão conta de práticas estranhas aos costumes 

desses europeus. 

 

Um dos únicos relatos é do missionário francês Jean de Léry, que em 1557 fez um interessante registro sobre a 

primeira cama dos bebês Tupinambás: "Apenas sai do ventre materno, é o menino bem lavado e pintado de preto e 

vermelho pelo pai, o qual, sem enfaixá-lo, deita-o em uma rede de algodão."23  

 

A partir do século XVIII, com a economia ainda sob reflexo da produção do açúcar e da recente extração do ouro, 

as habitações mais abastadas começarão a mostrar algumas transformações no que se refere ao conforto, sobretudo 

com móveis portugueses ou cópias desses.  

 

Se avançarmos para o século XIX, tomando novamente como referência o “Arquivo Ernani Silva Bruno”, e 

recorrendo às fontes literárias24, que tem como uma de suas características o enfoque nas questões do cotidiano, 

                                            
23 LÉRY, Jean de. Viagem à Terra do Brasil (1555-1557). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da Casa 
Brasileira, 2005. Ficha: 21106. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 05 fev, 2019 
24 A literatura realista, como fruto do seu tempo, está carregada de uma interpretação da realidade. Portanto, como fonte histórica, nos 
permite fazer uma leitura das relações sociais e cotidianas dentro de um espaço e tempo determinado. 

http://www.mcb.sp.gov.br/docs/ernani/pdf/O_Acervo.pdf
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encontraremos duas passagens nas obras de Machado de Assis, que descrevem perfis sociais distintos na cidade do Rio 

de Janeiro da segunda metade do século XIX, fazendo o uso do berço. 

 

Na obra Helena, Salvador, pai da protagonista, homem de poucas posses, relata que o berço que acolheu a filha 

quando nasceu foi construído por ele: "[...] Fabriquei-o de alguns sarrafos de pinho velho [...]"25. Já na obra, Histórias sem 

Data, o bacharel em direito Matias Deodato, um homem de classe média, relata que empolgado com a possibilidade de 

chegada de seu primeiro filho, comprou um berço que lhe custara muito caro: "Preparei-lhe um recebimento régio; 

comprei-lhe um rico berço, que me custou bastante; era de ébano e marfim, obra acabada [...]"26 

 

Do ponto de vista estrutural, os berços utilizados na Europa e os poucos que chegaram ao Brasil ou foram 

produzidos aqui até o século XVIII, eram confeccionados em madeira ou em alguma fibra vegetal, como o vime. Eram 

baixos, próximos ao chão, muitos possuíam pés de balanço, que permitiam o embalo do bebê. Em alguns casos, as 

crianças ficavam atadas aos berços de balanço por tiras de couro ou tecido para garantir que não sofressem nenhum 

acidente (RIBEIRO, p.59). O modelo em sua grande maioria era o popularmente chamado “moisés”27, peça de formato 

oval ou retangular, de pequenas dimensões, utilizado para acomodar bebês nos primeiros meses de vida. 

 

As obras The Newborn Baby (imagem 3), do pintor holandês Matthijs Naiveu (1647–1726) e Benjamin West's 

First Effort in Art (imagem 4), do pintor inglês Edward Matthew Ward (1816–1879), ambas pertencente ao acervo do 

Metropolitan Museum of Art, ilustram bem o formato desses berços. Na primeira, o equipamento aparece na cena 

discretamente encoberto por um tecido de seda verde esmeralda no canto baixo da tela, ao lado da senhora que segura 

o recém-nascido, ele é baixo, possui estrutura em vime e pés de balanço em madeira. Na segunda obra, quase no centro 

da gravura ao lado do menino ajoelhado que desenha o bebê durante o sono, o berço em vime, apesar de ser mais 

robusto do que o anterior, também é baixo e possui pés de balanço, em madeira. É possível observar ainda um anteparo 

que funciona como uma pequena cobertura para a proteção da cabeça do bebê. 

 

                                            
25 MACHADO DE ASSIS, J. Maria . Helena (1859-1876). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da Casa 
Brasileira, 2005. Ficha: 21668. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 05 fev, 2019 
26 MACHADO DE ASSIS, J. Maria. Histórias Sem Data (1883-1906). In: Equipamentos da Casa Brasileira – usos e costumes. Museu da 
Casa Brasileira, 2005. Ficha: 21539. Disponível em <http://www.mcb.sp.gov.br/pt-BR/acervo/arquivistico>. Acessado em: 05 fev, 2019 
27 Nome hebraico, que pode significar: criança; filho ou tirado das águas. Provavelmente a associação do nome ao equipamento esteja 
relacionada a passagem bíblica (Êxodo 2:3) que menciona o momento que a criança de nome Moisés é posta em um cesto de junco às 
margens do rio Nilo. 

http://www.mcb.sp.gov.br/docs/ernani/pdf/O_Acervo.pdf
http://www.mcb.sp.gov.br/docs/ernani/pdf/O_Acervo.pdf
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Imagem 3 - The Newborn Baby28 Imagem 4 - Benjamin West's First Effort in Art 29 

 

A partir das primeiras décadas do século XIX, com a abertura dos portos, após o desembarque da Corte 

portuguesa, o mobiliário e objetos de decoração importados principalmente da Inglaterra, França e Alemanha, começaram 

a ser adotados pela camada abastada da população. Podemos supor que mesmo com menor intensidade, entre esses 

móveis estariam os berços, alguns extremamente rebuscados, como o berço rococó do abolicionista José Mariano 

Carneiro da Cunha30. 

 

Com a introdução de medidas sanitárias e práticas de higiene31 e um maior cuidado com as crianças, como 

mencionado anteriormente, os berços produzidos na Europa e importados para o Brasil, passaram por algumas 

transformações formais, como: a elevação da altura, para distanciar do chão afastando os perigos de insetos; alteração 

do formato com a introdução de mini camas com grades laterais para impedir a queda do bebê e; o uso de fibras dá lugar 

a madeira. Na segunda metade do século XIX, o ferro forjado que já era utilizado na construção civil, tem seu uso 

expandido para fins residenciais, na confecção de grades, portões, guarda corpos, balaústres, candelabros e mobiliário. 

No caso dos berços, o uso desse material denotava a ideia de assepsia em relação aos móveis de madeira que poderiam 

sofrer com a infestação de insetos, mas é também impulsionado pela emergente industrialização, que permitia uma 

produção industrial e, consequentemente, maior acesso aos bens.  

 

Nas últimas décadas que antecederam o século XX, as cidades como São Paulo, Campinas e do Vale do Paraíba 

paulista e fluminense, impulsionadas pela riqueza do café e a mão de obra imigrante, passaram por profundas 

                                            
28 Matthijs Naiveu (1647–1726); Holanda, 1675; Oil on canvas; 25 1/4 x 31 1/2 in. (64.1 x 80 cm). Acervo do Metropolitan Museum of Art. 
Disponível em: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437178. Acessado em: 21 fev. 2019. 
29Edward Matthew Ward (1816–1879); Inglaterra, 1849; Wood engraving; 6 9/16 × 8 1/8 in. (16.6 × 20.7 cm). Acervo do Metropolitan 
Museum of Art. Disponível em: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/700952. Acessado em: 21 fev. 2019. 
30 Coleção José Mariano, pertencente ao Museu do Estado do Pernambuco. Disponível em: 
http://www.museudoestadope.com.br/colecoes. Acessado em: 27 fev. 2019 
31 Sobre a adoção de práticas de higiene no Brasil, ver: OLIVEIRA, Erica de. Higiene: algumas práticas no corpo e na casa. Museu da 
Casa Brasileira. Acervo Revelado. Set. 2018. 
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modificações na arquitetura das habitações e nos hábitos domésticos, demandando novos tipos de mobiliário e utensílios 

para compor e ornamentar os novos ambientes, com um gosto pelo “morar à francesa” (LEMOS, 1993, p. 100). 

 

Para atender essa classe abastada e suas demandas influenciadas pelo gosto europeu, entre o final do século 

XIX e as primeiras décadas do XX, gradativamente se estruturou uma rede de comércio no eixo Rio - São Paulo32, embora 

não somente, formado por lojas que ofereciam um catálogo variado de produtos importados – entre eles, mobiliário – da 

Europa e EUA, além de inúmeras pequenas indústrias e marcenarias, em sua maioria tendo à frente exímios artesãos 

imigrantes, que trabalhavam por encomenda. 

 

 

Imagem 5 - Rua 15 de Novembro (final do século XIX e início do XX) 
Acervo Fundação Energia e Saneamento 

 

É nesse contexto que se insere nosso primeiro objeto: um berço33 (imagem 6) presumivelmente de origem 

francesa34, do final da década de 1890, adquirido provavelmente em uma loja de artigos importados em São Paulo ou 

durante uma viagem à Europa, pelo empresário do ramo têxtil radicado em São Paulo, Jorge Street (1863-1939)35, para 

seu filho36 nascido em 1898. O móvel foi utilizado ainda por uma neta37 do empresário, nascida em 1926. 

                                            
32 Na São Paulo do final do século XIX, o comercio de “luxo”, dinamizado pela força do café passa a atuar no denominado “Triangulo” 
comercial, formado pelas ruas 15 de novembro (antiga Imperatriz, até 1890) (imagem 5), São Bento e Direita, onde estavam concentrados 
os estabelecimentos sofisticados da cidade. Além de lojas de artigos importados, entre eles o mobiliário e produtos para a casa, haviam 
livrarias, cafés, salões de chá, charutarias, confeitarias, relojoarias, lojas de tecidos e as modistas. Na rua 15 de novembro passavam os 
bondes que vinham da av. Paulista, Higienópolis e Consolação, ali também estavam os principais bancos e jornais. (BARBUY, 2006) 
33 Doado pela família Monteiro. 
34 Durante as pesquisas não foi possível afirmar com exatidão sua origem, mas alguns indícios, como a localização de objetos similares 
em sites de venda franceses de objetos usados, apontam para esse caminho. 
35 O carioca, Jorge Luís Gustavo Street, casou-se com Zélia Frias em 1897, com quem teve 6 filhos. Médico por formação, ´Street foi um 
dos principais empresários paulistas do início do século XX, proprietário da Cia Nacional de Tecidos da Juta, em 1917 inaugurou a vila 
operária Maria Zélia (em homenagem a sua filha falecida), no Belenzinho (SP) – uma das primeiras vilas operarias da capital, com 
capacidade de abrigar cerca de 2.500 funcionários. 
36 Ernesto Frias Street. 
37 Celina Maria Street Bacellar. 
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Imagem 6 - Berço em ferro forjado 
Acervo MCB 
Foto Alisson Ricardo 

Composto por cinco partes (pés, trava central, cesto e suporte para mosquiteiro), o berço possui estrutura em 

ferro forjado, cesto com base e borda em metal, revestido por tecido e trama feita de corda de algodão. Os pés são fixados 

à trava horizontal por meio de parafusos. O cesto é encaixado em pinos nas extremidades superiores do prolongamento 

dos pés (imagem 7). O sistema de encaixe em dois pontos, com o auxílio de pino guia, permite um leve balanço do cesto, 

eficaz para o “ninar’ do bebê. Para mantê-lo imóvel, basta girar um pequeno parafuso em uma das laterais (imagem 8). 

O mosquiteiro é fixado em uma das laterais por meio de um parafuso. Nota-se ainda neste exemplar que o cesto já 

apresenta elevação do solo, conforme cuidados de higiene adotados na época, o que confere também maior conforto aos 

pais na hora de colocar o retirar a criança do leito. 
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Imagem 7 - Detalhe do pino de sustentação do cesto 
Foto Alisson Ricardo 

Imagem 8 – Detalhes 
(1) parafuso de sustentação do mosquiteiro. 
(2) parafuso de travamento do berço. 
Foto Alisson Ricardo 

 

Do ponto de vista da conservação, apesar do desgaste da parte têxtil (borda e trama do cesto), a peça apresenta 

bom estado. A estrutura em ferro apresenta indícios de repintura, destacada pelo recobrimento de elementos decorativos 

dos pés e trava central. A cor original que deveria ser branca, foi mantida. 

 

Na Europa do final do século XIX, com maior destaque para as primeiras três décadas do século XX, o mercado 

industrial buscando atender à crescente demanda do público infantil começou a desenvolver produtos especificamente 

desenhados para eles. Até então o que havia era uma adaptação do universo adulto ao mundo infantil. O alemão 

construtor de móveis, Michel Thonet (1796-1871), talvez tenha sido o primeiro a desenvolver um produto industrial 

pensado para o público infantil. Em 1874, ele apresenta o modelo nº 14, uma cadeira para criança. Em 1895, o arquiteto 

belga, Henry van de Velde (1863-1957) criou uma cadeira que permitia que a criança sentasse a mesa de refeição. Mas, 

a proposta mais transformadora, com reflexo nos dias atuais, talvez tenha sido a da médica e educadora italiana Maria 

Montessori (1870-1952), que em 1907, propõe em seu método educativo uma adaptação drástica do mobiliário para as 

crianças para dar a elas autonomia. Na década de 1920 e 1930, arquitetos e designers, como o alemão, Ludwig Mies van 

der Rohe (1886-1969), o húngaro, Marcel Breuer (1902-1981), esses dois ligados à Bauhaus38, além do francês, Pierre 

Chareau (1883-1950), da alemã, Alma Buscher (1899-1944), do holandês Gerrit Rietveld (1888-1964), e do finlandês, 

Hugo Henrik Alvar Aalto (1898-1976), criaram uma série de novos mobiliários e tipologias de objetos para o universo 

infantil (DANTAS, 2014). 

 

No Brasil, as opções para quem gostaria de mobiliar uma casa no final do século XIX não eram muito grandes. 

Em São Paulo, além de algumas sofisticadas lojas com catálogos de produtos importados, destacava-se o Liceu de Artes 

e Ofícios, criado em 1873, responsável por mobiliar a residência de boa parte da exigente e emergente elite paulistana, 

com móveis confeccionados por encomenda a partir de catálogos inspirados no mobiliário europeu. 

 

                                            
38 Escola de design, arquitetura e ares plásticas, criada pelo arquiteto Walter Gropius, em 1919 em Weimar, Alemanha. 

1 

2 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mies_Van_Der_Rohe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mies_Van_Der_Rohe
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Já entre a população de menor poder econômico, apesar de haver oficinas e pequenas indústrias moveleiras, 

muitas de estrutura familiar, que mesclavam a produção artesanal com princípios industriais, a dificuldades de acesso a 

móveis de qualidade ainda iria perdurar. 

 

O cenário somente mudaria com a introdução no mercado moveleiro de empresas que conseguiram desenvolver 

móveis de qualidade com menor custo de produção, refletindo assim em produtos mais baratos e acessíveis. Esse é o 

caso da Indústria de Cama Patente L. Liscio S.A., criada em 1915, em Araraquara (SP), e da Móveis Cimo, criada em 

1921, em Rio Negrinho (SC), que abordaremos em outro momento. 

 

A Indústria Cama Patente L. Liscio S. A. foi fundada em 1915 pelo imigrante italiano Luiz Liscio (1884 – 1974), 

que vislumbrando potencial produtivo da cama Patente, projetada39 em 1914 pelo espanhol Celso Martinez Carrera (1883-

1955)40, aproveitou-se de um descuido de Carrera, seu patrão, para garantir a posse da patente do projeto41, passando a 

produzir cama em escala industrial. A empresa contribuiu substancialmente para ampliação do acesso ao mobiliário, a 

partir da racionalização da sua produção, melhor aproveitamento dos materiais e uso de tecnologia, atingindo assim “[...] 

camadas populares por meio da produção em escala [...].”42 

 

Com o sucesso da cama, outros produtos foram incorporados a linha Patente, guarda-roupas, criados mudos, 

sapateiras e os berços, ampliando sua influência no mercado formado por operários e a base da classe média.  

 

Os móveis eram vendidos por lojas próprias na cidade de São Paulo, no interior (Santos, Campinas, Ribeirão 

Preto e Araraquara), além de cidades de outros Estados: Recife, Belém, Manaus, Maceió, Salvador, Belo Horizonte, Juiz 

de Fora, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza. Mas, os principais produtos também estavam disponíveis nas famosas 

lojas de departamento, além de diversas outras casas de móveis espalhadas pelo interior de São Paulo (SANTI, 2011). 

 

Os dois outros berços pertencentes ao acervo do MCB ilustram bem esse período e a trajetória histórica da 

Indústria Cama Patente. 

 

O primeiro deles (imagem 9), foi adquirido pelo tesoureiro Raul de Almeida, em 1936, na cidade de Jaboticabal 

(SP), para sua filha43 nascida no mesmo ano, como sendo um berço da marca Patente. Ao analisarmos o objeto, nota-se 

de fato muita semelhança com os berços produzidos pela Industria Cama Patente – L. Liscio S/A: malha de molas do 

                                            
39 A cama foi projetada para atender uma encomenda de 90 camas, solicitadas pelo médico Francisco Pedro Monteiro da Silva, que 
estava equipando sua clínica em Araraquara A semelhança com camas hospitalares de ferro foi proposital, devido à dificuldade de 
importação do produto durante a primeira guerra mundial (1914-1918), a alternativa foi utilizar a madeira torneada (SANTI, 2011). 
40 Carrera, em 1909 havia criado a Fábrica de Móveis Carrera, que assim como outras empresas do ramo, trabalhava sob encomenda, 
atendendo principalmente a classe média do período. 
41 De acordo com uma nota no Jornal o Estado de São Paulo, Liscio conseguiu a patente da cama devido ao aperfeiçoamento do projeto 
que consequentemente “[...] revolucionou por completo a indústria das camas e conquistou o mercado pela simplicidade, elegância, 
limpeza, facilidade de manejo, etc.”. ACERVO ESTADÃO. Cama Patente. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 mai. 1931. p. 10. 
Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/>. Acessado em 20 mar. 2018.  
42 Ibidem. p. 142. 
43 Sylvia Jorge de Almeida Martins. 
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estrado com mesmo desenho caraterístico do produto; acabamento curvo44 (imagem 10) na cabeceira e peseira; 

travamento vertical das longarinas em madeira; pés com acabamento delgado.  

 

Imagem 9 – Berço Patente 
Acervo MCB 
Foto Alisson Ricardo 

 
Com estrutura em madeira, a cabeceira se apresenta mais alta que a peseira, ambas com grades vazadas, 

compostas por cinco elementos dispostos na vertical, sendo os três centrais mais agrupados. As grades laterais, 

removíveis, apresentam uma série ritmada de hastes verticais. O estrado de molas, com malha em formato de diamante 

é afixado nas longarinas laterais do estrado (imagem 11). 

 

  

Imagem 10 – Detalhe do acabamento curvo 
Foto Alisson Ricardo 

Imagem 11 – Detalhe da malha de molas do 
estrado 
Foto Alisson Ricardo 

 

                                            
44 O acabamento curvo da cabeceira e peseira, juntamente com o estrado de molas, era um dos principais elementos que caracterizava 
os móveis de repouso da Industria Cama Patente. A respeito do acabamento, Angélica Santi informa que a ausência de elementos 
decorativos na cama, faz com que “[...] a beleza da peça seja então atribuída ao desenho e aos detalhes construtivos, como as alças de 
acabamento entre os elementos curvos e retos, importante característica que lhe confere uma valor estético.” Tamanha era a 
especificidade das curvas produzidas pela Patente, que uma máquina foi desenvolvida e patenteada para empresa, somente para 
produção das curvas, facilitando assim o processo produtivo e aumentando o desempenho da produção (SANTI, 2011, p. 18). 
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A única observação, é a ausência da Faixa Azul45, um dos elementos utilizados pela empresa para atestar a 

originalidade dos seus produtos. No entanto, não foi possível identificar a partir de que ano o selo de garantia foi 

introduzido nos produtos, e se os berços, também utilizavam o selo desde o início de sua produção. 

 

O berço está bem conservado e apresenta apenas uma alteração, foram incluídas na grade lateral esquerda, 

duas braçadeiras (imagem 12) de metal para o encaixe de um suporte de mosquiteiro que é em madeira (imagem 13). 

Nota-se que com o intuito de dar harmonia ao elemento, o executor do suporte teve o cuidado de confeccionar a peça 

respeitando as dimensões aproximadas das barras verticais do berço. 

  

Imagem 12 – Detalhe da braçadeira superior 
introduzida no móvel para sustentar a haste 
do mosquiteiro 
Foto Alisson Ricardo 

Imagem 13 – Detalhe da haste do mosquiteiro 
Foto Alisson Ricardo 

 

O segundo berço (imagem 14), de acordo com os relatos coletados com a doadora46, foi adquirido na cidade de 

São Paulo, na década de 1930. Esteve na família por mais de 80 anos e foi utilizado por três gerações, foi adquirido pelos 

tios, para uma prima, depois foi utilizado pela irmã da doadora e, finalmente, pela própria doadora, que em sua meninice 

ainda usou o berço para “brincadeiras de infância”. Ao contrário do exemplar anterior, apesar do objeto guardar 

semelhanças com a linha de móveis desenvolvidos pela Indústria Cama Patente – L. Liscio S/A, a ausência de alguns 

elementos característicos47, como o padrão da malha do estrato, o formato delgado dos pés, além do selo de garantia 

(Faixa Azul), nos faz questionar a sua originalidade. 

 

                                            
45 “A popularização da cama Patente chamou a atenção de inúmeros outros fabricantes de móveis, que mesmo sem licença passaram a 
produzir, com variações, camas no etilo da Patente, o que levou a Indústria Cama Patente L. Liscio S. A. a adotar diversas estratégias 
de defesa de sua marca. Além de inúmeros processos abertos contra fabricantes que utilizavam seu projeto, a empresa investiu 
maciçamente em difusão comercial por meio de anúncios em jornais, revistas, e criou uma espécie de selo de garantia, a famosa “Faixa 
Azul”, colada no estrado, próxima a cabeceira, conferindo autenticidade a genuína cama Patente.” GUERRA, Wilton. Camas – em busca 
do repouso. Museu da Casa Brasileira. Acervo Revelado. Mar. 2018. p.10-11. Disponível em: http://www.mcb.org.br/pt/acervo/artigo-
camas-em-busca-do-repouso-por-wilton-guerra/. Acessado em: 22 fev. 2019. 
46 Ana Maria Augusto. 
47 A partir do catálogo “Cama Patente: memória e imaginário”, oriundo de uma exposição realizada pelo SESC Araraquara (jun. a Set. 
de 2011), com curadoria de Angélica Santi, é possível observar algumas variações nos modelos das camas e berços produzidos pela 
Patente, nem todas as peças possuíam o curvamento característico das cabeceiras e peseiras. No entanto, ao que duto indica o formato 
delgado dos pés, assim como o padrão da malha do estrato é um elemento que persiste nos vários modelos. 
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Imagem 14 – Berço estilo Patente 

Acervo MCB 
Foto Alisson Ricardo 

 

O móvel confeccionado em madeira, possui cabeceira mais alta que a peseira, ambas decoradas nas laterais 

com pináculos em formato de disco e grades vazadas compostas por quatro elementos ritmados dispostos na vertical 

(imagem 15). As grades laterais são removíveis e apresentam uma série ritmada de hastes verticais. O estrado de molas, 

com malha em formato de diamante unidas por pequenos elos circulares é afixado nas longarinas laterais do estrado 

(imagem 16). Do ponto de vista conservacional, apresenta poucas alterações, além das inevitáveis marcas do tempo.  

 
 

Imagem 15 – Detalhe do acabamento da 
cabeceira 
Foto Alisson Ricardo 

Imagem 16 – Detalhe da malha de molas do 
estrado 
Foto Alisson Ricardo 

 

A possibilidade de não ser um “legítimo” berço Patente, mas sim um berço no “estilo” Patente, não deprecia seu 

valor, pelo contrário, sabemos que o desenho simples e racional dos diversos móveis produzidos pela Indústria Cama 

Patente, permitiu sua produção em larga escala, transformando-a em precursora do design brasileiro. Consequentemente, 

a massiva aceitação de seus produtos no mercado, incentivou dezenas de outros pequenos fabricantes de móveis a 

reproduzirem sem licença, móveis no estilo da marca Patente, com algumas variações no formato, como acreditamos ser 

o caso desse exemplar.  
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A Patente, mais do que a marca de um produto, por sua popularidade transformou-se em um estilo de móvel, 

que salvo a presença de elementos característicos, é possível determinar sua originalidade. O móvel Patente, ou suas 

variações, dada sua representatividade se insere também no âmbito do imaginário e da simbologia de uma época, 

ampliando ainda mais a sua relevância. 

 

Dessa forma, o berço em questão testemunha a forte influência e a popularidade da Indústria Cama Patente no 

mercado, que acabou gerando uma oferta de produtos similares ao da marca original, ampliando ainda mais a 

possibilidade de acesso das camadas populares aos berços e demais móveis desse estilo. Devido à grande aceitação, o 

berço Patente pode ser considerado o primeiro móvel infantil produzido de forma seriada com representatividade nacional 

(DANTAS. 2014). 

 

Os dois berços guardam semelhanças com as camas Patente, carro chefe da empresa. Assim como as camas, 

que são compostas por partes (cabeceira, peseira e estrado em malha de aço), os berços devido sua especificidade além 

dos elementos citados, possuem ainda duas grades laterais removíveis, que permitiam o uso do móvel como mini cama 

(imagens 17-18), quando a criança adquire maior autonomia, provavelmente a partir dos dois anos de idade.  

 

 

 

Imagem 17 – Berço Patente sem as grades laterais - versão 
mini cama 
Foto Alisson Ricardo 

Imagem 18 – Berço estilo Patente sem as grades laterais - 
versão mini cama 
Foto Alisson Ricardo 

 

Do ponto de vista da produção, as similaridades são extremamente relevantes, assim como acontecia com os 

demais produtos da Patente, os móveis mostram uma preocupação com a racionalização do processo produtivo por meio 

da “simplificação do desenho e padronização dos modelos” (SANTI, 2013, p. 146). Nota-se que alguns elementos 

constitutivos do primeiro berço se assemelham aos utilizados na cama Patente, o que denota a possibilidade de uso 

comum de elementos em produtos distintos. 
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Os dois berços, com proporções semelhantes48, ao estilo das camas, possuem um processo de montagem 

extremamente simples. As peças que os compõem são leves, o que facilita a manipulação, desmontabilidade e o 

transporte (SANTI, 2013, p. 146). A parte inferior da cabeceira e da peseira dispõem de pinos que recebem o estrado, 

que por sua vez possuem nas extremidades das longarinas furos para o perfeito encaixe dos pinos (imagens 19-20).  

 

  

Imagem 19 – Berço Patente – detalhe do pino de 
encaixe do estrado 
Foto Alisson Ricardo 

Imagem 20 – Berço estilo Patente – detalhe do 
pino de encaixe do estrado 
Foto Alisson Ricardo 

 

A única diferença entre os dois exemplares está no encaixe das grades laterais. O primeiro, apesar de 

alterações49, apresenta um sistema mais elaborado. A cabeceira e a peseira na parte superior possuem pequenos orifícios 

de metal (imagem 21), e na parte inferior pinos de madeira semelhantes a cavilhas (imagem 22). Por sua vez, as grades 

dispõem em suas extremidades superiores de pequenos pinos de metal e nas partes inferiores um rasgo, que sobre 

pressão se encaixam nos orifícios e pinos da cabeceira e peseira. Esse sistema parece mais adequado para um móvel 

desenhado para criança.  

 

  

Imagem 21 – Berço Patente - detalhe do encaixe da parte 
superior da grade lateral 
Foto Alisson Ricardo 

Imagem 22 – Berço Patente - detalhe do encaixe da parte 
inferior da grade lateral (supostamente alterado) 
Foto Alisson Ricardo 

 

                                            
48 Berço 1 - Dimensões (cm): 0,99x1,35x0,50 (AxLxP); Berço 2 - Dimensões (cm): 59,5x141,5x56 (AxLxP). 
49 Analisando um exemplar de berço Patente pertencente ao acervo do Museu da Imigração (SP), foi possível observar que a peça 
apresenta respectivamente, orifícios e pinos de metal, na parte superior e inferior da cabeceira, peseira e grades laterais. Isso sugere 
que devido a algum dano, o sistema de encaixe da parte inferior da cabeceira, peseira e grades do berço doado ao acervo do MCB pode 
ter sofrido alterações, com a inclusão do pino de madeira e rasgo. 
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Já segundo exemplar, apresenta um sistema simples, com encaixe semelhante ao do estrato, ou seja, pinos (em 

formato de “L”) fixados nas cabeceiras e peseiras (imagem 23) recebem as grades laterais que possuem orifícios nas 

suas extremidades. Esse sistema, denota menor cuidado projetual – o que corrobora com a possibilidade de não ser um 

móvel Patente – deixa exposto os pinos de encaixe das grades, que eventualmente poderiam causar risco para a criança 

ao transformar o berço em uma mini cama. Provavelmente, esse tenha sido o motivo que levou ao pai da doadora a 

remover (vestígios do uso de serra) os pinos da grade lateral esquerda (imagem 24), quando o berço foi transformado em 

mini cama, a fim de proteger de eventuais acidentes durante o uso ou posteriormente, para “brincadeiras de infância”, 

como nos foi relatado.  

 

 
 

Imagem 23 – Berço estilo Patente - detalhe dos 
pinos de encaixe das grades laterais 
Foto Alisson Ricardo 

Imagem 24 – Berço estilo Patente - detalhe da remoção 
do pino de encaixe (superior) da grade lateral oposta. 
Foto Alisson Ricardo 

 

Sobre as madeiras utilizadas na confecção dos berços, não foi possível identificá-las, mas no caso dos móveis 

desenvolvidos pela Industria Cama Patente, inicialmente foi utilizado a imbuia e pinho, e com o passar dos anos a oferta 

do catálogo de madeiras aumentou incluindo jatobá, cedro, canela, entre outros (SANTI, 2011). 

 

Um aspecto comum aos três berços do acervo MCB é a transitoriedade e longevidade de uso dos equipamentos, 

todos foram utilizados por até três gerações. Situação que deveria ser comum nas famílias com muitos filhos, pois logo 

que o bebê ganhava autonomia ou assim que um outro filho nascesse, a criança mais velha era transferida do berço para 

uma cama muitas vezes compartilhada com outros irmãos, dando lugar para o recém-nascido. No caso dos berços 

Patente, um atenuante a essa regra de sucessão, era o fato deles servirem como mini camas, assim, caso o berço não 

fosse passado para um irmão recém-nascido, ou reclamado por alguém próximo a família (a exemplos dos casos relatados 

aqui), o filho caçula poderia usufruir do equipamento até aproximadamente os 7 anos de idade, faixa etária correspondente 

ao comprimento máximo do berço. Já no caso dos berços no estilo “moisés”, como o primeiro exemplar apresentado, a 

sucessão para um próximo bebê era inevitável dado seu tamanho diminuto, que poderia comportar o pequenino somente 

nos primeiros meses de vida.  

 

A longevidade e transitoriedade desses equipamentos pode ainda ser justificada por outras vias distintas, mas 

complementares. A primeira, seria reflexo da escassez do produto no mercado até meados dos anos 1950. A segunda, 
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decorrência da primeira, seria o alto custo do móvel ainda nas primeiras décadas do século XX, sobretudo para as 

camadas mais pobres da sociedade. A terceira, ainda comum nos dias atuais, seria a rede de solidariedade relacionada 

a uma série de produtos ligados à primeira infância, que devido o rápido desenvolvimento da criança têm uma vida útil 

muito curta, entre eles estão as roupas e os equipamentos como o berço, fazendo com que os bens adquiridos e utilizados 

por pouco tempo possam ser repassados para outras famílias, ainda em perfeitas condições. Por fim, é claro a qualidade 

do material do qual o produto foi confeccionado. No caso dos equipamentos mencionados, o ferro e a madeira de boa 

qualidade, que se conservados de forma adequada podem durar muitas décadas. Nesse quesito, a Industria Cama 

Patente, fazia questão de enfatizar em seus anúncios, que os móveis produzidos por ela “eram para a vida toda”. De fato, 

são móveis de grande qualidade, ainda hoje conseguimos encontrar exemplares em ótimo estado de conservação e em 

condições de uso. 

 

No Brasil, o mobiliário infantil e outros equipamentos associados a criança ampliou sua presença no mercado 

moveleiro a partir dos anos 50, reflexo da política desenvolvimentista do Governo Getúlio Vargas e continuada 

posteriormente por Juscelino Kubitscheck, que promoveu transformações no modo de vida da população. Ainda que em 

ritmo lento e desigual, em um primeiro momento atingindo as camadas médias da população, a diversificação dos setores 

da economia, expansão dos meios de comunicação (rádio, jornais, revistas e televisão) e a oferta de redes de serviço, 

alteraram o padrão de consumo das famílias, refletindo diretamente nos hábitos alimentares e de higiene, bem como no 

acesso aos bens de consumo duráveis, como o mobiliário. Atentos a essa transformação, a indústria moveleira para atrair 

a classe média em crescimento, ampliou a oferta de móveis em lojas de departamento como Mappin Stores50 criado em 

1913, além do surgimento de outras, especializadas na venda de móveis infantis. 

 

Entre os designers brasileiros, foram poucos os que se dedicaram a criar linhas de móveis para criança, no 

entanto, podemos destacar alguns projetos. Henrique Ephim Mindlin (1911-1971), em 1942, desenhou um berço em 

madeira com tela de proteção nas laterais51. Sérgio Rodrigues (1927-2014), em 1961, projetou o berço “Beto”, com 

estrutura em madeira sobre rodas, que suporta um cesto em vime no estilo “moisés”52. A Unilabor (1954), em seu catálogo 

de móveis para dormitório, apresenta um berço com grades laterais e cabeceira e peseira em lâminas de madeira53. 

Michel Arnoult (1922-2005), que na juventude havia trabalhado em uma empresa de berços54, à frente da Mobília 

Contemporânea (1954), criou um berço com rodinhas e grades desmontáveis, que comportava uma criança até 5 anos 

de idade.55 Entre os projetos da Hobjeto (1964), de Geraldo de Barros (1923-1998), também localizamos um berço, com 

                                            
50 Inaugurado em 1913, teve sua primeira sede na Rua 15 de novembro, local de encontro da elite paulistana. Com o aumento dos 
clientes, em 1919 passa a ocupar um edifício maior na Praça do Patriarca. Finalmente em 1939, inaugura a famosa loja da Praça Ramos, 
sediada no edifício em estilo Art Déco, projetado pelo arquiteto Elisário Bahiana (1891-1980). 
51 SANTOS, Maria Cecilia Loschiavo. Móvel Moderno no Brasil. São Paulo: Ed. Olhares, 2ª Ed. 2015. p. 68-9. 
52 DANTAS, Thereza Christina Ferreira. O mobiliário infanto-juvenil da casa paulistana na década de 1950 e suas relações com o espaço 
físico da criança. 2012. São Paulo: Alameda, 1ª Ed.. 2014. p. 135. 
53 CLARO, Mauro. Unilabor: desenho industrial, arte moderna e autogestão operária. São Paulo: Editora Senac de São Paulo, 2004. p. 
111 
54 A Paidi Möbel, empresa da cidade de Hafenlor, no norte da Baviera, onde Michel Arnoult, com pouco mais de 20 anos passou a 
trabalhar. De acordo com LEON, a “especialidade da Paidi eram berços, feitos de forma seriada: dois modelos sobre rodinhas metálicas, 
compostos de grades em tiras verticais de madeira torneada, presas num quadro também de madeira. Num dos modelos, a grade frontal 
era regulável para que, quando a criança crescesse, pudesse sair sozinha do berço.”. LEON, Ethel (Org). Michel Arnoult, design e utopia 
– Móveis em série para todos. São Paulo. Ed. SESC. 2016. p. 18. 
55 Folheto da Mobilinea. LEON, Ethel (Org). Michel Arnoult, design e utopia – Móveis em série para todos. São Paulo. Ed. SESC. 2016. 
p. 42 
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laterais em chapa de madeira com um grande visor, que provavelmente deveria ser em tela56. A Mobilínea (1949), em 

1969, pelas mãos de Ernesto Hauner (1931- 2002), lança uma linha de móveis infantis em chapa de fibra de madeira 

Duraplac, chamada Mobilinha, entre os objetos estavam dois modelos de berços multiuso, o primeiro um virava sofá e o 

outro cadeiras57. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
Ao longo do texto em um esforço para discutir a presença do berço na casa brasileira nos últimos cinco séculos, 

trouxemos à luz questões de ordem social e de costumes que tangenciam a história dessa tipologia de mobiliário, mas 

que são importantes para o entendimento da presença desse equipamento na casa. Vimos que foi a partir da mudança 

do conceito de cuidados com as crianças e estruturação de uma sociedade burguesa espelhada na família com papéis 

sociais bem definidos, somado ao crescimento econômico, que surgiu gradualmente na Europa um mercado voltado para 

o segmento infantil. No Brasil, na segunda metade do século XIX, impulsionado pela economia cafeeira, uma pequena 

parcela da sociedade influenciada pelos costumes europeus, propiciou a estruturação de uma rede de comércio de 

produtos importados, que alimentavam as residências abastadas com toda sorte produtos, entre eles os berços. A fim de 

atender essa sociedade estrutura-se também uma indústria moveleira, que a partir da segunda década do século XX 

empreende novos caminho ao desenvolver a produção seriada de mobiliário, que irá permitir que camadas populares 

pudessem ter acesso a esses bens. 

 

Ainda, por meio de análise estrutural e de contexto de uso, buscamos evidenciar a funcionalidade dos três berços 

pertencentes ao acervo do MCB, bem como aspectos construtivos que possibilitam a identificação de produtos originais 

da marca “Patente” e suas variações, demonstrando a importância histórica e econômica de ambas.  

 

Esse breve texto não se esgota aqui. Assim como mencionamos na introdução, a pesquisa é fundamental para 

ampliarmos nossa informação sobre o assunto, a produção de mobiliário voltado para o universo infantil é um tema rico, 

mas pouco explorado, são poucas as pesquisas e publicações que dão conta do tema. O mesmo ocorre com a história 

da produção moveleira da primeira metade do século XX, os trabalhos a respeito das inúmeras pequenas industrias ou 

os casos mais conhecidos como o Liceu de Artes e Ofícios e a Industria de Cama Patente, ainda são diminutos frente a 

contribuição dessas instituições para a história do mobiliário e da cultura material ligada a casa brasileira. Ainda há muito 

a ser pesquisado. 

 

 

  

                                            
56 Análise a partir de maquete (MCB01149) da Hobjeto pertencente acervo do MCB. 
57 HUGERTH, Mina Warchavchik.  Mobilinea: design de um estilo de vida (1959-1975). São Paulo: Editora Senac de São Paulo, 2018. p. 
96-7. 
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